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وألتصوبراوالرجمةوالمويروالنقا!الطبعطرقبكلىمنهجزء"وال!بهذاطبعيمنع

ألأعا،!دارمنخطيلإذنإلااحقوقمنوغرها..والحاسوبيوالمسموعالمرئي

لمحالرال!لَائخأ!ص
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وناقشوها،المتكلمونطرحهاالتىللقضاياالكبرالعدد-أ

لقالنظطريقعنالفكرإثراءإلىأدىمما،جباراعقلياجهدامنهمواشنفذت

العقيدةبقفايايتعلقمماواردةولاشماردةيركوالمبحيث،والمظظراتوالجدال

،اليبياتعالمفولجواالشهادةعالمهممهموتجاوزت،وتنقيبابحثاقتلوهاإلا

بأدواقموقياسه،العقليةالقدراتمعتكييفهالوسائلبكلوحاولوا

تبرزأنالفكريةالقمممنممتازةلنخبةأتاحقدالكلامعلمأن-ب

صياغةفيفذةعقليةقدراتعنتبينوأن،والفلسفيالكلاميالبحثمجالفي

الفكرفيأثرهايقللاخالدةآثارافيهتمنفوأن،فلسفيةصياغةئدالعف

،العلافالهذيلأب:أمثالمناليونانيةالفلسفةنوابغآثارعنالأنسايئ

منصوروأبي،الأشعريالحسنوأبي،ابئيهاشموأبي،النظّاموإبراهيم

ابىقلايئ،بكروأب،الرازيالدينوفخر،الغزاليصامدوأبي،تريديال

الدينوعضد،الجوينيالمعالم!أبيالحرمينوإمام،ابرعبدوالقاضي

وغرهم.التفتازافيالدينوسعد،إلأيجي

فيهوضعحيث،واسعةتأليفحركة(ثمرقدالكلامعلمأن-ب

يدلمما،ومذاهبهمآراءهمتف!منتالتيالمصنظتآلافبلمئاتالمتكلمون

حركتلا،ونشاط،الكتبسوقورواج،الفكريةاحركةازدهارعلى

غزارةعلىأيضايدلّكما،المفكرينهؤلاءعنيصدرمامعالمجتمعوتجاوب

الفكريةالحريةجوأيضاويعكس،روافدهوخصوبة،وتنوعهالكلاميالفكر

الاسلامية.الحضارةظلفيالعلطءبهتمتعالذيالمزدهرالعلميوالمناخ

الموضوعهذا!بللكتابةحفزتنيالتيالدوافعمنجملةتضافرتوقد

منها:أذكر
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،جديدةقراءةوالغنيةالرائدةالفكريةالتجربةهذهقراءةإعادة-

حكمفيكانتالتيتلكأو،المخطوطةمصادرهامنكثرطبعأنبعدوبخاصة

فيمنهاللاستفادةوالسلبيةالايجابيةجوانبهاعلىالوقوفومحاولة،المفقودة

بيننشبالذيالقديمالحفماريالصراعأننحسبلاإذ،صرةالمطحياتنا

الحديث.الصراععنكثراجوهرهفييختلفوخصومهالاسلام

ثوبفيلهمتقديمهاوإعادة،للطلبةالمادةهذهتبسيطفيالركبة-

فيالغوصدون،الرلْيسيةوخطوطهالكبرىالكلامعلممعالملهميعرضجديد

الظاهرةلهذهواضحةصورةرلعممنالطالبذهنليتمكّن،ومتاهاتهجزئاته

عطاؤ!واستمر،كثرةومذاهبتياراتفيهاتداخلتالتيايراثيةالثقافية

متواصلة.قرونخمسةقرابةالفكري

مدارسهمبمختلفالمتكلمونخلفهاالتيالمصدرأهمعرضمحاولة-

الكلامعلمنشأةمعرفةفييركبمنكلّمتناولفيلتكونوفرقهمومذاهبهم

ائطرقعلىوالوقوف،لهاعرضال!المسائلأمهاتعلىوالاطلاع،وتطوره

الحديثةوالدراساتالمؤلفاتمعظموأنوبخاصة،معالجهاهاتمتالتيالمتباينة

للتعريفَجزالهاتفردولا،الكلامعلمبمصادرإطلاقاقتملاالكلامعلمفي

العلم.هذادراسةفيإليهالرجوعينبغيالذيالأولالأصلأنهامع،بها

وفرقهومدارسهالكلامعلمتناولتالتيوالأبحاثالدراساتأن-

المتخصصةالدراسةإلى-أكلبها!-مالتقد،الحديثالعصرفيوأعلامه

وايدقثيئ،والتعمقالتحليلمنبنوعفتعالجة،جوانبهمنمعينبجانبق!مال!

حيث،لثاملةجاءتفقدهذهمحاولتناأما.ومظاهرهجوانبهباقيعنبعيدا

الحركةوتطورنشأةعنسريععرضتقديماليهابفصولخلالمنحولنا
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مةمقلى

نشأةنشأت،القديمالإسلاميالفكرفيرائدةعقليةحركةالكلامعلم

واستقرت،أركانهاوثبتت،قواعدهاالإسلاميةالعقيدةأرستأنبعدطبيعية

فيفظهرت،العروقفيالدممجرىالمسلمينمنوجرت،النفوسأعماقفي

والبرهنة،الاجتماعيةبالحركةوربطها،العظئدلتفسرعقليةمحاولاتشكل

ليتوافقالشرعيةالأحكاممنالحِكَمإيجادومحاولة،مصدرهاألوهيةعلى

العقلي.الاقتناعمعالقل!التصديق

الفكريةوالمذاهبالدياناتمختلفالإسلاميةالساحةغزتوعندما

واجتهد،مواجهتهافيبارزبدورالكلامعلمقام،الفلسفيةوالاتجاهات

لهمتكفلالتيالمنالمبةالجدالوطرقوالأساليبالوسائلإيجادفيايكلمون

الإسلامية.بالعقائدمقارنةأدلتلأووهن،قافتهاوبيان،زيفهاكشف

العنيف-الحضاريالصراعهذاخف!مفي-استطعواوقد

نقاءهاالاسلاميةللعظئديحفظواوأن،وكنيةخصبةفكريةتجربةيخوضواأن

ضحلاالإسلامقبلكانأنبعدالعربيالفكر!الحيويةيبعثواوان،وصفاءها

الأنساقباقيعنيتميزجعلتهوأصالةقوةيكسبوهوأن،راكداسطحيا

وأصولهالمتينةقواعدهفياليونانيةالفلسفةويضاهي،الس!ئدةالفكرية

مرورا،وهضمهااستيعاهامنابتداء،لنذندّامعهاويتعامل،الراسخة

وإدماجهالإسلاميالفكرمعمنهايتلاءممابانتقاءوانتهاء،وتمحيصهابخقدها

مرجعيته.معويتناقض،يصادمهماونبذ،فيه

علمبهقامالذيالرائدالدّورهذاعلىتدلالتيالمظاهربينومن

وتأعيله:الإسلامىالفكربعثفيالكلام
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خلالمنالكلامعلممصادرالتعريفببعضالتعريففيواجتهدنا،الكلامية

ومنهجه.وقضايا،ومضمونه،تاليفهوأسبابال!بأهيةبيان

لذا:المرءيشاءلالكلامعلميكتسبهاالتيالأهميةهذهضوءو!

عواملهيوما؟هامرالتيالمراحلهيوما؟تطوروكيف؟الكلامعلمنشأ

رسالته؟تحقيقفينجحوهل؟وتراجعهانحسارهوأسبابوقوتهازدهاره

تجديدهاليوميمكنوهل؟وحديثاقديماايإسلامىالفكرفيموقعههووما

إلغاؤهبناالأولىأنأم،الراهنةالحضطريةالمواجهةعمليةفيللإسهام

؟التحديعلىقادرةبديلةفلسفةوإبداع،واستباده

فيفحاولنا.والتحليليالتاريخيالمنهجينالدراسةهذهفياتبعناوتد

ها،مرتالتيوالمراحلالكلاميةالحركةوتطورلنشأةنؤرخأنالأولالقسم

ثينوالمحلىالقدماءالعلطءوآراءمواقفتحليلمعهاتحكمتالتيالعواملوأهم

المنهجعلىخاصبشكلاكيئالقسمفيواعتمدنا،الكلامعلممشروعيةمن

تحليلية.دراسةالكلاميةالمصدردراسةخلالمنالتحليلي

الفصلفيتناوك،فصولسبعةإلىالكتبقسمنافقد،عليهوبناء

اكفيالفصلفيوعرفنا.وغاياتهومصطلحاتهالكلامعلممفهومالأول

الفصلفيوبينا،واضمحلالهانحسارهإلىنشأتهمنذالامرالتيللمراحل

الكلامعلموتطورنشأةوراءكانتالتيواظرجيةالداخليةالأسبابالثالث

وخمصنا،المظدةوالقوىالترجمة،المتشاهاتالاَيات،الامامة:وهي

لبعضاظمسالفصلأفردنابينما،ومنهجهالكلامعلملموضوعالرابعالفصل

الكلامعلممنالقدامىالعلطءلمواقفالطدسوالفصل،الكلامعلممصادر

الذينالحدثينالعلماءلمواقفالسابعوالفمل،راففوهؤيدبينتراوحالذي
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له،الفطليةوإعادةوتجديدهإحيائهإلىيدعوفريق:فريقينإلىإزاءهانقسموا

تماما.الدراسةعناستبعادهإلىيدعووفريق

م10/30/2002هـالموافق1422_-ذوال80فيباتنة

ايوفيقولىواللّه
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الأولالفصل

ومقاصدهمفهومهالكلامعلم

الكم:علمتعريف:أولا

منمبكروقتفينشأتالتىالشرعيةالعلومأحدهوالكلامعلم

العلمهذالعبوقد.لهاموضوعاالعقيدةمنواتخذت،الإسلام!الفكرتاريخ

.عديدةقرونطيلةالإسلاميةوالفكريةالعقديةالحياةفيجدَّامهمادورا

مننتمكنوحتى.المجالهذافيضخماتراثاالمسلمونالمفكرونلناوخلف

تناولته،ال!للتعاريفنتعرضأنوجبالمختلفةالعلمهذابجوانبالاحاطة

.اللغويبالتعريفذلكوسنستيل

إذايعلمعلميقال:اليقينهوالعلمأنىح>:المنر**الممبحفيجاء

معنىواحدكلوضمن،بمعناهجاءتكط،أيضاالمعرفةبمعنىوجاء،تيقن

المعجمفيوجاء.!!)1(بالجهلمسبوقاواحدكلكونفيلاشتراكهماالآخر

والعلم:،اليقين:والعلم،بحقيقتهالشيءإدراكهوالعلم?:الوسيط

واحدةجهةتجمعهاكليةواصولمسائلمجموععلىالعلمويطلق،المعرفة

.كه!)2(إلي!وماالأرضوعلم،النحووعلم،الكلامكعلم

العلمدراسةمنالعالميكتسبهاالتيوالقدرةالملكةهووالعلم

دليل.عن)3(للواقعالمطابقابزمالاعتقادكذلكوهو،ومسائله

الكبيرالشرح!يبفيألمنيرالمصلهاح،المقريعلىبنمحمدبنأحمد،الفيومي)1(

.427ص،للرافعي

.624ص،الوسبطألمعحم.الأسانذةمنمجموعة)2(

.002ص،عممرةجمدالرحمند.:وتعلي!تحقيى.الد!يفات،،الجرج!لى)3(
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المركبةالجملةالنحاةوعند،المفيدةالأصواتفهولغةالكلامأما

هوالكلام:آخروبتعبر.)4(المعنىاكمةالعبارةأو،بنفسهاتكتفىالتيالمفيدة

عليه.السكوتيحسنمعنىعلىالدالوالقولاللفظ

،الكلامعلمحولالعلماءتعاريفتعددتفقد،الاصطلاحفيأما

الأدلةاستعمالعلىيقومأنهأولهماهامتيننقطتينفيأغلبهافيتتفقكانتوإن

رئيساموضوعاالدينيةالعظئدمنيتخذأنهوثانيهما،المنطقيةوالبراهينالعقلية

التعاريف:هذهمنجملةيلىوفيما.له

العقائدإثباتعلىمعهيقتدرعلمحي!:الكلامعلمإنالأيجيقال

الاعتقادنفسبهيقصدمابالعقائدوالمراد،الشبهودفعالحججبإيرادالدينية

.!!51(وسلمعليهاللّهصلىمحمددينإلىالمنسوبةوبالدينيةالعملدون

نمرةعلىالإنسانهايقتدرملكة!حى:بأنهفيعرفهالفارابيأما

خالفهاماكلوتزليف،الملةواضعهاصرحال!المحمودةوالأفعالالاَراء

.)6(كا!بالأقاويل

علمءحص:الكلامعلمأنفيقولآخرتعريفاخلدونابنويورد

المنحرفينالمبتدعةعلىوالردالعقليةبالأدلةالإ؟نيةالعظئدعنالحجاجيتضمن

.!!)7(السنةوأهلىالسلفمذاهبعنالاعتقاداتفي

العقائدإثباتعلىبهيقتدرعلم!ء:أنهخليفةحاجييرىبينما

.81(!ممهعنهاالشبهودفععليهاالحججلمايرادالدينية

.697،صالوسيطالم!بم،الأساتذةمنمعموعة)4(

.7ص،الكمعلمفىالمواقف6أحمدبنالرحمنجمد،الأيجى)5!

.801-701ص.أمبنعئمان.د:لَحف!،العلومإحصاء،الفارابي()6

.458،صالمالَدهة،الرحمنعبد،خلدونابن()7

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


علمأنيقولالذيالظنويتعريفأيضاالإطارهذافيويندرج

بايرادالفرعلىالدينيةالعقائدإثباتعلىمنهيقتدرعلمهو!حى:الكلام

.!!)9(الشبهودفعالحجج

الدينيةالعظئدإثباتعلىمبناهفييقومالكلامعلم!ان،عليهوبناء

المنطقيوالأسلوب،العقليةالأدلةباستخداممبهريهاضدعنهاوالدفاع

والكتب،والنبوة،التوحيد:الدينيةبالعقائدوالمقصودعليهاللبرهنة

.وشرهضرهوالقدرالاَخرواليوم،السطوية

الكم:علمأسماء:ثلأليا

فيبهقامالذيالكبرللدورنظراعديدةبتسمياتالكلامعلماشتهر

بالنسبةادلغةوأهميتهموضوعهلحيويةونظرا.الاسلاميالفكرتاريخ

الإسلامعلماءمنجداكبرةمجموعةجهودلاستقطابهونظرا،للمسلمين

جميععلىالإسلاميةالحياةفيبارزأثرمنالاهتمامهذاتركهوما،ومفكريه

عليه:أطلقتالتيالأمماءهذهبينومن،الأصعدة

الديوريحنيفةابوالإمامعليهأطلقفقد:اكيرافد4-4

في،الأصليةالاعتقاديةبالأح!ميتعلقلأنهالأكبرالفقهاسمهـ(015)ت

وكان.أ()ْالمعروفالفقهعلمفيتندرجالتيالفرعيةالعمليةالأحكاممقابل

للفقهمقابلاللاعماداتالأكبرالفقهمصطلحاشخدممنأولهوحنيفةأبو

11الأكبرالفقه11عليهاأطلقالموضوع!رسالةاْلفوقد،للإداتالأصغر

.326ص،2ج،الظنونكشف.حاجى،)8(خليفهَ

.23-22ص،الدنوناصطلاحاثكشاف،عيمحمدالمولويالشهخ،الئها+لوي)9(

.15ص،الاسحبةألفروَ،جمدالفتاحعليد.،المؤبي)15(
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عنعبارةوهي.)81(منهجياتحديداالسنةأهلعقائدللمسلمين!يهاحدد

منخال،مشرقةوعبارةموجزأسلوبفيالإسلاميةللعقيدةمبسطعرض

مسألةحوليدورمحورهالأنالأكبر!الفقه11مماها،المعقدةالفلسفيةالآراء

المظمفييأقيأنيجبهماالاهتمامبأنقارئهاإلىليوحيوالعقيدةالتوحيد

.)12(عليهماالإيمانمدارلأنالأول

اللةوصفات،الإيمانأركانعنالرسالةهذهفيحنيفةأبوتكلموقد

وعصمتهم،الأنبياءعنتكلمكما،القرآنفيالسنةأهلوعقيدة،تعالى

وذكر،وخصائصهصفاتهبعضبعرضوسلمعليهالفةصلىالرسولوخص

المؤمنينورؤية،والكراماتالمعجزاتفيوبحث،مقاماقمفيوتفاوقمالصحمابة

أسسمنأولبذلكيعدوهو.)13(الساعةعلاماتوبعض،وجلعزللّه

الأولى.الشيةالكلاميةالمدرسة

لإثاتالعقليستخدملأنه:والاسلدولالئظرعلم-2

العقلىالبحثمنهجعلىيعتمدونالمتكلمينأنحيثالنقلفيوردماصحة

النموصمهمةوجعلوا،عليهاوالبرهةالعقائدلاثباتالمنطقيبالأسلوب

.)14(العقليةبأدلظالدينيةالعظئدتقريرالشرعية

التيئلالمطأهملآن:والصفاثالتوحيدمحم-3

الصفاتوعلاقة،وتعالىسبحانهاللَةوتريه،الإلهيالتوحيدمسألةهىيعالجها

.103ص،جأ،الإسلامفيالفلسفيالفكرنشأهَ،ساميعلؤد.،النشار)11(

الدراساتومصادرالعلمىالبحثكنابة،إبراهمالوهابعدد.،سليمانابو)12(

.4926الإسلامية

.926ص،نلسهألمرثع)13(

.24-23ص،سحميالٍاالليناصول،وزميله،عليان)14(
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محمدعرفهوقد.وحدانيه)5"(وإثبات،بالعالموجلعزوعلاقته،بذاتهالإلهية

منلهيثبتاْنيجبوما،اللَةوجودعنفيهيبحثعلمحى«:بأنهعبده

لإثباتالرسلوعنعنهينفىأنيجبوما،بهيوصفأنيجوزوها،صفات

يمتنعوما،إليهمينسبأنيجوزوما،عليهيكونواأنيجبومارسالتهم

.)16(كهىهميلحقأن

نأإعلمحصحص:فقالالشريعةوبينبينهتعريفهفيالتفتازافيوفرق

ماومنها،وعمليةفرعيةوتسمىالعملبكيفيةيتعلقمامنهاالشرعيةالأح!م

يسمىبالأولىالمتعلقوالعلم.واعتقاديةأصليةوتسمىالاعتقادبكيفيةيعلق

اشهرذلكأنبماوالصظتالتوحيدعلمنيةوباك...والأحكامالشرائععلم

)17(.<ه<همقاصددوأشرفمباحثه

أصوليتناولموضوعهأنحيثمن:الددنأصولعلم-4

وأفعالهبصفاتهوالإيمانوتوحيدهتعالىبالفةالإيمانوهيوالدينالاعتقاد

وايواببالبعثوالايمان،والملالكةوالرسلبالكتبوالإيمان،وأممائه

علمالسيوطيعرفوقد.)8"(الدينأصولهيوتلك،الآخرة!والعقاب

العلطءوممى،!!)91(اعتقادهيجبعمايبحثعلم!ءبأنهالدينأعول

.256ص،الإسلامبةالفلسفةلمَاريخنمهيد،مصطفى،الرزاقعبد)15(

.07ص،المَوحيدرسالة،محمد،جمده(16)

.4ص،سلاعهَكلود:نحق!،النسليةالصاندشرح،.التفدازاني)17(

.15،صالإسدبهَالفرق،عهـالفناح،بىالمون)18(

وكنبضبطه،النفايةلفراءالدرايةإئمام،الرحمنجمدالدينجكل،السيوطي)91(

.5ص،العجوزإلهراهمالشيخ:حواشيه
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وأولمبادلًهوأعظمالدينأركانفييبحثلأنهالدينأصولبعلمالكلامعلم

.الإيمانوهووغاياتهأهدافه

العقائديتناولموضوعهأنحيثمن:ةألعفيلىعلم-5

خيرهوالقدرالاَخرواليومورسلهوكتبهوملالكتهبالئهالإيمانمنالإسلامية

وهيالوحيهاجاءالتىالغيياتبكلالقبيالتصديقهيالعقيدةلأن.وشره

قبلوجوهكمتولواانالبرليسأ:تعالىقولهفيالقرآنإليهاأشارالتي

وال!بوالملائكةالاَخرواليومباللّهآمنمنالبرولكنالمغربأوالمشرق

السبيلوابنوالمساكينمىوالبالقربىذويحبهعلىاللوآتىوالنبيين

اللّهصلىالن!طويعرفها2(إ)ْالزكاةوآتىالصلاةوأقامالرقابوفيوالطئلين

وتؤمنالاَخرواليومورسلهوكتبهوملائيههباللّهتؤمنأنأ:بقولهوسلمعليه

.للإيمانمرادفةالعقيدةتكونوبذلك()21(وشرهضرهبالقدر

وبه،المسلمينبينوالشائعالمشهورالاسموهو:الكمعلم-6

المأمونعصرفيالتسميةهذهظهرتوقد.العصورمرعلىالعلمهذاعرف

ثم2ء:قالحيثااوالنحلالملل3كتابهفبالشهرستافيذلكإكأشاركما

فخلطتالمأمونأيامنشرتحينالفلاسفةكتبالمقزلةشيوخذلكبعدطلع

باسموممتهاالعلمفنونمنفناوأفردقا،الكلامبمناهجمناهجها

كذلك،تسميتهإلىادىالذيالسببفيالعلماءاختلف.وقد)22(<كهالكلام

منها:شتىمذاهبذلك!بوذهبوا

.177،البعَرة()02

ومسلم.الهخاريرواه)21(

.03ص،ج،،والنحلالملل،الكريمعبدبنمحمدالفدحأبو6ألشهرست!لى()22
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أشهرأنفييكمنالكلامبعلمتسميتهسببإنقالمنمنهم-

وأحادثهوهلاللّهبكلامتتصلالعظثدفيالحلاففيهاوقعمسألة

بأشهرالإفياتفيتخصصالذيالعلمفسمي،نحلوقغرأونحلوق،قديم

وممتهاحى*:قولهفيالشهرستافييش!روذلكوإلىاللّهكلامأي)23(أجزائه

مسألةهيعليهاوتقاتلوافيهاتكلموامسألةأظهرلأن...الكلامباسم

.!كه)24(الكلام

المنطق.علمعنلهتمييزاالكلامعلمعليهأطلقأنهرأىمنومنهم-

الاستدلالطرقببيانالكلامعلمفاختص،متشاهةتكونتكادوظيفتهمالأن

الذيفهوالمنطقأما،الإسلاميةالعلومإلىبذلكفانتسبالدينأصولعلى

بالمنطقالكلامأبدللذلك،الفلاسفةعندالحجةمسالكبيانعلىيعتمد

...الكلامبعلموسمتهاحىحى:الشهرتافيقال.)25(بينهماللتفرقة

والكلاموالمنطق،بالمنطقعلمهمفنونمنفناتسميتهمفيالفلاسفةلمقابلتهم

.26(كه!)مترادفان

اعتمادهإلىيعودالكلامبعلمتسميتهسببأنإلىذهبمنومنهم-

الحججإلىيعمدونجدالهمغالبفبفالمتكلمون.العقليالدليلعلىالكلي

الأدلةيستخدمونمانادراوهم،العظئدلاثاتالمنطقيةوالبراهينالعقلية

.45ص،الإسحميةالكحيهَالفرد،الفتاحجمدعلى،بيالمون)23(

03ص،أج،ولنحلالملل،الشهرسئ!لى)24(

54،صومدارسهالكمعم،!ديرفيصلد.،!ن()25

3هص،،ج،والنحلالملل،الشهرست!س)26(
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قائلهعنهيعبرعقليبضريجهدلأنهالكلامعلممميلذلك)27(النقلية

الوحي.إلىالاستناددونبالكلام

مالمالمخالفينمعالكلامفيهكثرالعلمهذاأنإلىبعفهمذهبو-

الكلامهوصاركأنهأدلتهبقوةلأنهأو،الكلامبعلمفسمي،غيرهفييكثر

.ماعداهدون

تدوينقبليسمىكانالعقائدأمورفيالبحثأنآخرونرأىبينما-

أطلقالمسائلهذهفيالكتبوألفتالدواويندونتفلما.كلاماالعلمهذا

.)28(تدوينهاقبلالأبحاثلهذهلقباكانماالمدونالعلمهذاعلى

ايسميةهذهتفسرالتيالأسبابمنجملةإلىالتفتازافيأشاروقد

بالفقه،التفصيليةأدلتهاعنالعمليةالأحكاممعرفةيفيدماوممواحى!:فقال

العقائدومعرفة،الفقهبأصولالأحكامإفادقافيإجمالاالأدلةأحوالومعرفة

ولأن،وكذاكذاالكلام:قولهمكانمباحئهعوانلأنبالكلامأدلتلأعن

ددرةيورثهولأن...وجدالانزاعاوأكثرهامباحثهأشهر!نالكلاممسألة

أولولأنه،للفلسفة!لمنطق،الحصوموإلزامالشرعياتتحقيقفيالكلامعلى

لذلك،الاسمهذاعليهفأطلقبالكلاموتتعلمتعلمإنماالتيالعلوممنيجبما

الكلاموإدارةبالمباحثةيتحققإنماولأنه،تم!زاغيرهعلىيطلقولمبهخصثج

العلومأكثرولأنه،الكتبومطالعةبالتأمليتحقققدوكره،ابنبينمن

ولأنه-،عيهموالردالمخالفينمعالكلامإلىا!تقاره!يشتدونزاعاخلافا

منللأقوىيقالكما،العلوممنماعداهدونالكلامهوكأنهصارأدلتهلقوة

أكثرهاالمؤيدالقطعيةالأدلةعلىبتنائهلاولأنه.الكلامهوهذا:الكلامين

.54ص،ومدارسهألكلامعلم،بديرفيصلد.،عون)27(

.265ص،الإسلاصِةالفلسفةلمَاريختمهيد6مصطفى،الرزاقعبد)28(
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منالمشتقبالكلامفسمي،فيهوتغلفلاالقلبفيتأثراالعلومأشدبالأدلة

.)92(ىكهالقدماءكلامهووهذاالجرحوهوالكلم

وكل،الكلاميةالدراساتفيوتقديرهامحلهالهاجميعاالأشابوهذه

فيالأسبابفتعدد،صحيحةوهيمعينةنظروجهةعلىيعتمدمنهاواحد

نرجحالدارسينبعضمع!وإن.ا؟حثيننظروجهةتعددعنناتجالتسمية

والتيمسائلهمنمسألةأشهرهوالكلامبعلمتسميتهإلىأدىسببأقوىأن

.3()ْبذلكفسمياللّهكلامهيوالحلافالجدلمنكثيراأثارت

وغاياته:الكلأ3علممقاصد:ثلثا

الكلام!علممارسواالذينالمسلمينالعلطءأهدافمنكانلقد

نقائهاعلىوالمحافظة،الإسلامبهاجاءكماالعقيدةتثبيتالأولىبداياته

فقدلذلك.ال!فريناوالضالينمنالمهاجمينضدعنهاوالدفاع،وإشرالَها

الدينركنباعتبارهاصحيحألماسعلىالعقيدةلبناءجهودهمكرسوا

يلي:مامقاصدهمبينمنو!ن،وعموده

العقليةالأدلةمنمتينأساسعلىمبنيابالعقائدالايمانيكونأن-،

.الدعاوئمنهتناللاوالشبهتزعزعهلا،النفسفيمتجذراتجعلهالتي

والفلسظت،الضركهجوماتضدقويةدفاعجبهةتكوين-2

ايإسلامية.العظئدأمهاتفيالتشكيكحاولتالتيالأجنبية

وفقالعيشمن-نفسه!العقيدةبثبوت-المؤهنيتمكنأن-3

بنيبينالعدلإقاهةخلالمنحياتهفيالاستقرارلهيوفرالذيالإفيالنظام

ونواهيه.بأوامرهوالتزامهاللّهلشرعبانقيادهالكونفيوالتوازنالإنسان

.6-5ص،سحمةكلود:تحق!،النساليةالضاندشرح،ألتفئازألى)92(

.91ص،الكحمعلمفى،محموداحمد،صبحي()03
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وينجو،الكبرواثوابالعظيمبالأجرالاَخرةفيالمؤمنيفوزأن-4

..والكفرالاعتقادوسوءالعصيانعلىالمترتبالعذابمن

بصفاتهتعالىاللّهمعرفةوهو،مؤمنكلبهمطالببفرضالقإم-5

اليقين،وجهعلىبرسلهوالتصديقبه،اتمافهيستحيلعماوتريههالأزلية

.)31(التقليدمعاسترل!الالاالدلمِلعلىاعتمادا

منها:الكلاممقاعدمنجملةالأيجىذكروقد

،ويرفعالإيقانذروةإلىالتقليدحضيضمنالترقي-حى*-،

.درجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنواالذيناللّه

باقامةالمعاندينوإلزام،المحجةبإيضاحالمسترشدينإرشماد-2

الحجة

المبطلين.شبهتزلزلهاأنعنالدينقواعدحفظ-3

أخذهايؤولوإليهأساسهافانهالشرعيةالعلومعليهتبنيأن-4

سها.قتباوا

ذلكوكايةالعملقبوليرجىهاإذ.والاعتقادالنيةصحة-5

.!!)32(الدارينبسعادةالفوزكله

الدنيافيالبشرسعادةتحصيلالكلامعلممقامدأعلىفمانوعليه

الإقرارلتدعمالعقلطريقعنالنفوسفيالإيمانيةالعقائدبإقراروالاَخرة

يترقىحتىلهاالمنكرونهايثيرهاالتيالشبهبدحضعنهاوالدفاع،القل!

اليقين.ذروةإلىالتقليدحضيضمنالانسان

8صةخدمتليصبريد.:لَحفيىَ،الجديدالكحمعلم،حقىاسماص،أزمرلى)31(

.8ص،ألككلعمفيالموافف،احمدبنالرحمنجمد،الأيحس(32)

02
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الثانيالفصل

:وتطورهنشاةالكمعلم

مناحيجميعفيجذرياتغراالإسلامظهورمنذالعربيةالجزيرةشهدت

فقد،المجتمعتحكمكانتالتيوالمبادئالأفكاركافة!بكاملاوانقلابا،حياقا

إلى-وسلمعليهاللّهع!لىالبيقادهاالتى-الإسلاميةالدعوةأخرجت

يتلونه،المسلمونحولهالتفالذيالكريمالقرآنصاغهاجديدةأمةالوجود

والمعاملة،الحكمفيوأسلوهمابةليفلسفتهممنهويستمدون،ويتدبرونه

كلهاكانتمتعددةفكريةاتجاهاتظهورالكبرالاهتمامهذاعنتمخضوقد

أهملا:ومنللوحيالبشريةللفهومانعكاسا

كالشيعةالمختلفةالكرقفيالمتمثلةالسياسيةالفكريةالحركة-

.رجالحووا

المتعددةالإلعلاميةالكلاميةالفرقثْباهتمثلةالعقديةالفكريةالحركة-

الفقهية.المذاهبفيالمتمثلةالفقهمجالفيالفكريةالحركة-

الصوفية.المذاهبفيالجمثلةالصوفيةالفكريةالحركة-

الإسلاميةوابة*!:قولهفيالنشارساميعلييشرذلكوإلى

نضأالعمليةالقرآنقوانينفيالنظرفمن:القرآفيالتفسرسوىليستكلها

ه!النظرومن.الكلامنشأفيزيقاالمبيصنعك!بفيهالنظروهن،الفقه

ككتابفيهالنظرومن.والأخلاقوالتصوفالزهدنشأأخرويككتاب

...اللغةعلومنشأتإلهةكلغة!يهالنظرومن.السياسةعلمنشأللحكم

في:النطاقهذا!يبحثأنينبغيإنماجميعاالإسلاميةالعلوموتطور،إغ
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وواجهت،تطورتوفيه،وترعرعتنضجتوفيهنشأتالقرآفيالنطق

.!كه)"(ضوئهفيتنكرهاأوتؤيدهاالأممعلوم

عننشأتالتيالعلومأحدهوالكلامعلمفإن،ايأساسهذاوعلى

إجمالهايمكنمراحلبعدةمروقد،الإسلاميةالحياةفيللقرآنالعميقالظترهذا

يلي:فيما

التيالمرحلةوهي.الارهاصاتمرحلة:الأولىالمرحلة-4

الشريفةالنبولِةوالسنةالكريمالقرآنخلالمنالإسلاميةالعقائدتقريرفيهاتم

علميكنولم.الراشديالعهدومعظمالنبويالعهدالمرحلةهذهاستغرقتوقد

أذهانفيالشمسوضوحواضحةالعظئد!نتفقد.بعدظهرقدالكلام

بمناهجحفلالذيالكريمالقرآنمنمباشرةيستمدونهاوكطنوا،المسلمين

اللّهلمعرفةوالسمع،والنظرالعقلاستخدامإلىالدعوةطريقعنالعقالْدإثبات

وذكره،استخدامهإلىودعا،تنويهأيمابالعقلالكريمالقرآننوهوقد

حيثء!:نحتلفةبصيغذلكوجاء،مرةخمسينمنيقربماوأفعالهباممه

وعورة(تعقلونلعلكماالرجاءصورةبين(تعقلون)بصيغةمرة24تكرر

صيغه،منها()يعقلونبصيغةمرة22وتكررت.تعتلون(أفلا)الاستفهام

بصيغةواحدةومرة،(يعقلونلاأالنافيةبلامنفيةصيغة42و،نفيبدون

بصيغةواحدةومرة،)2((العالمونإلايعقلهاوما):تعالىقوله!(يعقلها)

بصيغةواحدةومرة،إ)3(نعقلأونسمعبهالوأ:تعالىقو-لهفيأنعقل(

مابعدمنيحرفونهثماللةكلاميسمعونأ:تعالىقوله!)عقلوه(

.692-592ص،ج،الإسلامفىالفلسفىالمكرنشاه،سامىعليد.،ألنشار)1(

.43،الفكلورث)2(

.ه،،الملك)3(
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العقولأصحابأي(الألبمابأولو)كمةأيضاذكركط!!)5(إ)4(عقلوه

موضعا.عشرةبضعفي

والبماطل،الحقبينالتمييزلبالعقلدورإلىتشرالصيغهذهومعظم

،والأرضالسماواتملكوتفيالتفكرخلالمنحقيقتهماعلىوإدراكهما

والوعيالعقلإلىالانسانحاجةإلىأيضاتشيركط،الأخرىاللّهونحلوقات

وأمر،العقيدةأمرفيعليهالمعولأنهوتؤكد،محيطهمعتعاملهفيوالبصرة

علىكللأالحياةإقامةإلىودعوة،للعقلتمجيدكلههذاوفي،والتكليفالتبعة

السليم.التفكرأساس

كانتالتىوالاْديانوالفرقالعقاثدنحتلفأيفاالقرآناستعرضكما

حيث،العقليةوالحجةبالمنطقأصحاهاعلىورد،العربيةالجزيرةهاتموج

ومنكري،الكواكبوعبدة،الملحدينوجادل،الأوثانعبدةالمشركينجادل

اليهودمنالكتابلأهلبهلابأسحيزاأفردكما،النبوةمنكريو,المعاد

،وردّالمقدسةيهبهمفيوالتحريفالزيفمواطنوكشففحاورهموالنصارى

علمو...إغص!قمهوالسلامع!المسيحوألوهيةالتثليثدعوىعلى

ووضع،البرهانوبالحجةالفاسدةوالغالةالعظئديقارعونكيفالمسلمين

الكتابأهلتجادلواولا?:الاعتقادفييخالفونهممنمعالجدالقواعدلهم

.)6(!ىأحسنهيبالتيإلا

منذالإنسافيالفكرشغلتالتيايساؤلاتكلعنكذلكوأجاب

-جدوىدون-حاولتفلسفيةنظرياتشكلليعنهاعئرالتيو،القدم

.75،البقرة)4(

.11ص،والوحىالض7ببِنٍالإسصالفكر،سالمالع!جمدد.،مكرم)5(

46.،العنكلهوت)6(
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الإلهيةالذاتصورةالقرآنطهرحيث،والحياةللكونمقنعاتفسراتقدمأن

الجلالةصفاتعليهاوأسبغوفاسدةقاصرةتصوراتمنماشاهاكلمن

فلسافيامذهباأونظريةيترك!!ولم:هاتليقالتياللامتناه!والعلموالمَدرة

.7(كه)<العامةأصولهيفحوأنفيهيبحثأنبدونالإنسايئالعقلبهشغل

ألاوأمره،ايإسلاميللعقلحدوداوضع-ذلكمقابلفي-الإسلاملكن

فيأتفكروا:والسلامالصلاةعليهفقالارتيادهامنيتمكنلنلأنهيتجاوزها

تفكرواأأيضاوقال()8(قدرهتقدروهلابانكمالحالقفيتفكرواولاالحلق

اللّهذاتفيايبحثلأن.(فتهلكوااللةفيتفكرواولااللّهخلقفي

لاومتوهموهمإليهيرقىلامقامعلىالإنسانمنقجمهوإنما!*:وصفاته

.!!)9(ذلكبخلاففاللّهببالكخطرماكلأنلحق:وإنه،متخيلخيال

التفكرفيهيجولأنيجبالذيَالحيزالكريمالنيحددوبذلك

فييشتطلاصتىالعقلطريقعنتعالىالثهلمعرفةبهوينضبط،الإسلامي

منها.لهنحرجلامتاهاتفيفيضيعلهخلقماغ!رفياستعماله

علمعيهايقومالتيالأساسيةالمبادىأنكيتبين،سبقماضوءوفي

والصحيحينالوحيدينالمرجعينمنالأولالإسلام!العهدفيتولرتقدالكلام

يؤكدهماوهو،الشريفةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنو!،الإسلاميةللعقيدة

التوحيدأصولفيالكلاموأماحىء:قولهفيالألثعريالحسنأبوالإمام

اللّهإلاآلهةفيهماكانلوأ:تعالىالنهقالال!بمنأيضافمأخوذ

.8ص،جأ،الإسلامفىالفلسفىألفثرنشاة،سامىعلىد.،النشار)7(

.132ص،جأ،الصفرالجامع،لرحمنجمدالدينجكل،السموطي)8(

.126ص،والعتلالإسم،الحلععبدد.،محمود()9
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له،شريكلاواحدبأنهالحجةعلىمنبهالموجزالكلاموهذا8(()ْلفسدتا

هذهإلىمرجعهفمانماايغالبوبالتدافعالتوحيدفيالحإجفيالمتكلمينوكلام

لذهبإذاإلهمنمعهكانوماولدمناللّهاتخذماأ:وجلعزوقوله.الآية

جعلواأمأ؟وجلعزقولهإلى()11(بعضعلىبعضهمولعلاخلقبماإلهكل

فيالكلامسائروكذلكإ)12(عليهمالحلقفتشابهكخلقهخلقواشركاءلئة

.!!)13(القرآنمنمأخوذهوإنماوالعدلالتوحيدفروعتفصيل

أقوىمنكانالكريمالقرآنانإلىابىحثينبعضذهبهنامن

بعدفيماأصبحتالتىالموضوعاتعلىلاشتمالهالكلامعلمنشأةفيالعوامل

والأدلة،ايدلةوأساليبالمناظرةبدمم!ولتضمنه،الكلامعلمقف!اياأهم

مناكبفيوالسير،المخلوقاتفيالتفكرعلىالدائموالحث،اليقييةالعقلية

الحق:إكللوصولوحواسهمعقوالميستخدمونلاالذينوذم،الأرض

أعينولهمهايفقهونلاقلوبفموالإنسالجنمنكثرالجهنمذرأناولقد)

أولئكأضلهمبلكمالأنعامأولئكهايسمعونلاآذانولهمهايبصرونلا

.14(أ)الغافلونهم

فيهايرلكانالتيالفترةخلاليظهرلمالعقائدفيالحديثأنغير

أثبتفقد،وسلمعليهاللّهصلىالرسولوفاةتلاالذيالعهدولا،القرآن

+21،الألبياء)15(

1.9،المؤمنون(11)

.،6،!الر(12)

مكارثىالأبنشر،ألكمعلمفيالخوض،اسنحسانالحسن،(بوالأشعري)13(

23ص،اليسوعى

أ.97،الأعر)ف)هـا(
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والقدرةالعلممنالقرأنلهموصفهاالتيالأزليةصفاتهتعالىدلّهالمسلمون

مماثلتهنفيمعوالإكراموالجلالوالكلاموالبصروالسمعالارادةو

والوجهاليدمنالكريمةنفسهعلىسبحانهاللَةأطلقهماأثبتواكما،للمخلوقين

ولم،تعطيلغيرمنونزهوا،تشبيهبلاالمخلوقينمماثلةنفيمعذلكونحو

إجراءبأجمعهمورأوا،هذامنشئتأويللىاٍمنهمأحدذلكمعيتعرض

بشدةنهىالذيوسلمعليهاللّهصلىاللةبرسولاقتداء،وردتكماالصفات

في-وحرص،والصفاتالقدرمسألةمثلالمتشاهاتالاَياتفيالحوضعن

بنعمروفعن.فيهايتكلممنوتأنيب،إثارقامععلى-عديدةمناسبات

يومذاتأصحابهعلىوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولخرجأ:قالشعيب

،قوميا:فقال،عليهموقفحتىمغضبافخرج،القدرفييتراجعونوهم

ببعض،بعفهالكتابوضرهمأنبيائهمعلىباختلافهمقبلكمالأممضلتهذا

بعضهفصدقالقرآننزلولكن،ببعضبعضهلتضربوايرللمالقرآنوإن

:قالهريرةأبوعنأبهفأمنواتشابهوما،بهفاعملوامنهعرفتممابعضا

احمرحتى!فضبالقدرلينتنازعونحنوسلمعليهاللةصلىاللّهرسولخرج)

قبلكمكانمنهلكإنما؟إليكمأرسلتهذاأمأمرتمأهذا:قالثموجهه

.أتتنازعواألاعليكمعزمت.الأمرهذاقيتنازعواحيث

منصبا!نالصطبةبينالأولالعهدفيالحلافأنالقيمابنويؤكد

جهودحولهتدورالذيالأس!اسيالمحوركانتالتيإلعمليةالأحكمامحول

فيالصطبةتنازعقدحىحى:العظئدمسألةفيمنهمأحدٌيخضولم،المسلمين

ولكن،اكلاناالأمةوأكمل،المسلمينلماداتوهمالأح!ممسائلمنكثر

،والأفعالوالصفاتالأمماءمسائلمنواحدةمسألةلييتنازعوالماللةبحمد
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إلىأولهممنالنبويةوالسنةالعزيزالكظببهنطقماإئباتعلىكلهمبل

.!!)15(خرهمآ

منهمأحدعنيؤثرلمعنهماللّهرضيالصحابةأنأيضاالمقريزيويقرر

،الصظتآياتعنوسلمعليهاللّهصلىالردمولسألأنه-يخرقمعلى-

!نوابل،التتريهظاهرهاوأخرىالتشبيهظهرهاآياتبينيفرقونيكونواولم

فيالنظرأمعنومنحىء:وصدقحقلأنهالقرآنبهجاءماكليقبلون

طريقمنقطيردلمأنهعلمالسلفيةالآثارعلىووقفالنبويالحديتدواوين

طبظقماختلافعلىعنهماللّهرضيالصحابةمنأحدعنسقيمولاعحيح

وصفمماشئمعنىعنوسلمعليهالنهصلىاللّهرسولسألأنهعددهموكثرة

عليهمحمدنبيه!نوعلى،الكريمالقرآنفيالكريمةنفسهبهسبحانهالرب

فيالكلامعنوسكتواذلكمعنىفهمواكلهمبل.والتحياتالصلوات

إنماوفعلصفةأوذاتصفةكونهابينمنهمأحدفرقولا،نعم.الصفات

والبصروالسمعوالارادةوابةوالقدرةالعلممنأزليةصفاتتعالىلهأثبتوا

الكلاموساقوا،والعظمةوالعزوالإنعاموالجودوالإكراموالجلالوالكلام

وعلىاللّهوحدانيةعلىبهيستدلمامنهمأحدعنديكنولم...واحداسوقا

أحدعرفولااللة،كتابسوىوالسلامالصلاةعليهمحمدنبوةإثبات

الصطبةعصرفمفىالفلسفةمسائلولاالكلاميةالطرقمنشيئامنهم

.!!)16(ذلكعلىعنهماللةرضي

علمآثارمنوالراشديةالنبويةالمرحلةخلوعلىالدارسونيجمعويكاد

المعبودوصففيهوردالقرآنإن*ء:يقولالذيخلدونابنومنهمالكلام

.55ص،أج،الموقينإعلام،القيمابن)15(

.181ص،4ج،الخطط،يالمعَريز)16(
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كلهاسلوبوهيكثرةآيلبتأويلكرمنالدلالةالظاهرالمطلقبالتريه

عليهاللّهصلواتالمظرعكلام!ووقعهاالإيمانفوجبباهافيوصريحة

يآالقرآنفيوردتثمظاهرهاعلىتفسرهااكبعينوالصحابةوكلاموسلم

ولمهافآمنوااللّهكلاممنالاَياتبأنوقضوا،التشبيهتوهمقليلةأخرى

كماإقرأوهامنهمالكثرقولمعنىوهذاتأويلولاببحثلمعناهايتعرضوا

نألجوازتفشرهاولالتأويلهاتتعرضواولااللةعندمنبأفاآمنواآيجاءت

.!!)17(لهوالإذعانالوقف!يجبابتلاءتكون

نأدونوعمربكرأبيالشيخينوعهد،النبويالعهدمضىوبذلك

طرحإلىيدفعهمأو،العظئدفيالحوضلهميسوغسبباالمسلمونيجد

ذلكبعداشتفلواثمحيحي:بقولهالبغداد!عنهعبرماوهو.حولهاتساؤلات

على-كلهذلكأثناءفي-وهم،الفتوحلهماللةوفتح،والعجمالرومبقتال

أصولسائرو!ب،والوعيدوالوعدوالتوحيدالعدلأبوابفي:واحدةكلمة

.!!)18(الدين

تميزتوقد،والنشاةالميلادمرحلةوهي:الثاثيهْالمرحلة-2

الأمويينشوكةفيهاشتدتالذيالوقتفي،الإسلاميةالدولةرقعةباتساع

ضدالحقدنارأججواوالذين،عفانبنعثمانمملبعدالحكمفيالطامعين

الخلافات-السياشةالاضطراباتلهذهنتيجة-فظهرت،طالبأببنعلي

عنهاللَةرضيعليعنانشقواالذينالخوارجوظهر،والحلافةالامامةحول

البيتآلوأحقيةبأحقيتهوآمنواناصروهالذينوالشيعة،التحكيمبعد

الاسلامية،العظئدفيبارعامناظراوجههاللةكرمعليالإمام.وكانبالحلافة

.463ص6المفدمة،الرحمنجمد،خلدونابن()17

.7،ص،الفرقبينالفرق،القاهرعبد،البظادي(18)
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:فقالالصحابةمنالسنةاهلمتكلميأولالبغداديالقاهرعبدعدهوقد

الخوارجكظرتهطلبأبيبنعليالصحابةمنالسنةأهلمتكلمياْولحى!

والمشيئةوالقدرالقظء!بالقدريةومناظرته،والوعيدالوعدمسائلفي

.!كه)91(والاستطاعة

اللهرضيعليمقتلبعدخطرامنعطفاأخذالسبسيالتراعأنيخر

خطوطهكانتالذيمذهبهمعلىبناءأميةبنىيقاتلونالخوارجقامعندماعنه

ونطقالقلبفيوقرماليسالايمانأنعلىيقوموالذي،تكونتقدالرئيسية

عنينفصللاعندهمالإيمانأنأي،الجوارحصدقتهماإنهبلاللسانبه

منوهذا،مؤمنغرالظسقأنعلىرأيهمبنواالأساسهذاوعلى،العمل

وقتلقتلهيحلولذلك،فاسقالهمنحالفكلبموجبهااعتبرواال!النتائجأخطر

وزنفلهاالمستضرقذهبفقدعليهوبناءا.()02نسائهواستحلالأطفاله

Welhausenفيالعقيديةالدراساتمؤسسوهمالخوارجأنإلى

سزكين.فوًادذلكفيواْيده،)21(الإسلام

عقديوجدلفكريصراعظهورالسياسيالتمزقهذاصاحبوقد

بعد!!يماأصبحت،أخلاقيةإشكالاتعدّةالاسلاميةالس!حةعلىطرح

:الإشكالاتهذهبينومن،المختلفةالكلاميةللفرقالأساسيالمنطلق

مل:المسلمينمنطئفةتساءلتحيث:الكبرةمرتكبقضية-

فيبالحاحوطرحياالفكرةهذهنشوءعلىساعد.ومما؟كافرالكب!ررةمرتكب

لحدودصارختجاوزمنالكبرىالفتنةبعدالمجتمعشهدهما،الإسلاميالواقع

.703ص،الديناصول-البظادي)وأ(

.12أص،أج،والنحلالملل،الشهرستاني)02(

.345ص،2،جالعربىالدراثتاريخ،فؤاد،سزكين)21(
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عامةرأىحيث.بخاصةالأمويينطرفمنوالحرماتوالأنفسالأموالفياللّه

الجرالًم،هذهيقترفأنالآخرواليومباللةيؤمنلمسلميجوزلاأنهالناس

.)22(دنيويةمصاعسبيلفيالحلافةشرعيةعلىويتعدى

نأإلىوانتهوا،الفكرةهذهطرحوامنأولهمالحوارجوكان

مؤمنأنهإلىالسنةأهلذهببينما،النارفيونحلدكافرالكبرةمرتكب

التصديقلبقاءالكفرفيتدخلهولا،الايمانمنتخرجهلاكبيرتهلأن،ععا

وردالحوارجمعارضةفييدلهكانتوممن.)23(الإيمانحقيقةهوالذيالقبى

هـ(51،ت)البيتأهلأئمةأحد،الحنفيةبنمحمدبنالحسنمذهبهم

ليستالمعاصىوتركال!عاتوأنمعصيةالإيمانمعيضرلاأنهأعلنالذي

،)24(بذلكللأمصاريكتبوكان.بزوالهاالايمانيزولحتىالإيمانأعلمن

الحارجي.المذهبخطليبلغهمحتى

الاطارهذاولي.سلوكهعنالإنسانمسوْوليةمدىتحديدقضية-

هوأم؟بعفالآياتظاهرهوكطأفعالهعلىمجبرالانسانهل:مسألةأثرت

وبأي؟الأخرىالقرآنيةالاَياتبعضظاهرهوكماأفعالهعنومسؤولحر

هلعفانبنمقتلْعثمانأياممنذالمسلمينمنفرطمانقيسأنيجبمقياس

.؟)25(العظبوتستوجبومدانةمسؤولةأفعالهي(م؟وقدرقضاءهو

والتطرفالغلوعلىيقوممذهبهم!نالذين-الحوارجأثبتوقد

قبلفاوالاستطاعة،وإبداعاخلقاالأالعالعلىالقدرةللإنسان-شعكلفي

.604ص،الإسحىالتالكيرمناهجفىوألنع!العم!ثلل،محمدد.،الكت!س(22)

.351ص،الفرقلجنالفرق،الثاهرعهد،البظادي()23

.003ص،،جأالإسمفيالفلسفيالنكرنشأة،ساميعيد.،النشار()24

.804ص،الإسد!الدفكمِرمناهجفيوالنم!القلجلل،محمدد.،الكطَلي)23(
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علىالعبدمعصيةليولاالشرليمشيئةلهليسال!ةوبأن،والقولالفعل

أبوحددالذيالكشيبالمذهبوالحديثالسنةأهلقال)26(.بينماالإطلاق

والاختارالجبرمسألةحولالنقاشاتوكرت.الأساسيةملامحهالنعمانحنيفة

.أخرىأبعادًاذلكبعدأخذتالتي

بعدتسارعتالتيوالسياسيةالفكريةالتطوراتهذهاعثبارويمكن

هيأتفقد.الكلاملعلمالحقيقيالانطلاقعنهاللةرضيعفانبنعثمانمقتل

الحوارج:هيالإسلاميةالساحةغشيتكلاميةفرقعدةلظهورالفتنة

وغرها.والجبريةوالقدريةوالمرجئةوالشيعة

وقد.والانتشارالنمومرحلةوهي؟الثالثهْالمرحلة-3

الأعجميةوالأممالشعوبودخول،الحكمزمامعلىالأمويينباستيلاءتميزت

وضخم.عريقوفكريدينيتراثمنتحملمابكلالاسلامفي

فحزب:دييةفرقإلىسيةالسبالأحزابتحولذلكعاحبوقد

فرقةإلىتحولالحلافةليأولادهوأحقيةبأحقيتهآمنالذيطالبأبيبنعلي

وكفروه،التحكيمواقعةبعدعليعلىخرجواالذينالحوارجوحزبال!ثيعة

كرهواالذينوالصطبة،الخوارجفرقةإلىتحولومعاويلأعفانبنعثمانوهو

يخرجوهلاحتىأحدعلىحصلماتبعةيلقوااْنيشاؤواو!المسلمينخلاف

الذياللةإلىذلككلوأرجأواالباغيةالفئةتعيينورففوا،الإيماندالْرةمن

اعتزلتالتيالطائفةوهم،المرجئةفرقةكونواالصدورتخفيوماالسرائريعلم

آمنواالذينو.الزبرولاطلحةولا،معاويةولا،عليايناصروافلمالفتة

سلوكلبنحرر،ويدعيأيئعمامسؤول،وأقوالهأفعالهفيحرّالإنسانبأن

.157ص،،ج،والنحلالملل6الشهرسدانى)26(

http://www.al-maktabeh.com



البصرةفيظهرتالتىالقدريةفرقةكونوابيدهقدره،الف!لالأوالهدىطريق

ذهبواالذينأما.الدمشقيوغيلانهـ(08بعد)تالجهنيمعبديدعلى

فيهايدلهلاوأن،اللّهقدرعلىتجريالانسانأعمالبأنبالقولمعارضتهمإلى

فرقةكونوافقداختيارولاإرادةولالهقدرةلاإذأفعالهعلىمجبوروهو

.الأفكارهذهنادوامنأوائلمنصفوانبنالجهموكان،الجبرية

115)تالبصريالحسنمجلسعنانشقتأخرىفرقةظهرتثم

الذيعطاءبنواصلتزعمهاوالجماعةالسنةأهلعقيدةيمثلكانالذىهـ(

هوولاكا!رهولاالكبرةمرتكبأنإلىوذهبالبصريالحسنمجلساعتزل

باسمبعدفيماعرفتالتيالفرقةوهيالمزلتين)27(بينمزلة!هووإنما،مؤمن

المعتزلة.

السإسيالصراعنتيجةظهرتال!الكلاميةالفرقمقابلوفي

أفرزها،أخرىالكريةتياراتظهورالاسلاميةالطحةفهدت،الداخلي

وكانت،الأجنبيةوالفلسفاتالدياناتوأصحابالمسلمينبينالاحتكاك

المغلوبةالأمموبدأت،قويتقدوالمصريينوالفرسالروموبينبينهمالصلات

مماعقائدهم!المسلمينتجادلوالفلسفيةالدينيةالثظفةمنالعظيمالحظذات

واللاهوتية.الميتافيزيقيةالمسائلإثارةعلىساعد

غرهبذإتاللّهذاتشبهواالذينالمشبهةفرقةظهرتالاطارهذاوفي

اللّهبأنأتباعهابعضزعمحيثبصفاقم.صفاتهوشبهوا،المخلوقاتمن

وذاللةإنقالوبعفهم.وجههإلايفنىوأنه،المعروفةبأعف!ائهنورمنإنسان

نأإلىالآخربعضهموذهب،الهجاءحروفP£علىأعضاءهوأن،أعضاء

وأن،خلقهبكلاموجلعزاللّهكلامشبهواكما،حسنةع!ورةكلفييحلاللّه

.02ص،الفرقلهينالفرق،القاهرجمد،البظادىِ()27
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والمصفحةالملامسةعليهأجازواوبذلك.)28(عبادهرادةاٍجنسمنإرادته

الضبيمحمدوأبو،محمدبنمضربذلكقالوقد.والمزاورةوالرؤيةوالمعانقة

وغ!رهم.الحسنبنوالكهمسي،الكو!ب

الكريمالقرآنفسرالذيهـ(05،)تسليمانبنمقاتلظهرثم

والتشبيهاتالفمعيفةالموفوعةبالأحاديثوملأه،الأساسهذاعلى

علىوأنهجسماللّهأنحىحى:قولهإليهنسبوقد،تعالىاللّهحقفيالمادية

ورجليدمنوأعضاءجوارحله،وعظموشعرودملحم:الإنسانصورة

.!!)92(يشبههغرهولاغرهيشبهلاذنكمعوهووعينيينورأس

نشطال!اليهوديةالعقيدةمنمستمدةأغلبهافيالظيراتوهذه

الذينهماليهودأنذلك.المسلمينأوساطفيأداطرهمبثفيمعتثقوها

عندهمفهو:والانفعاليةالجسميةالإنسانصفاتالإفيةالذاتعلىأضفوا

فيستريحويتعبيعمل،نورمنكرسيعلىيجلس،والرأساللحيةأبيفى

3()ْالملائكةوتعودهفيمرضعيناهترمدحتىويبكي،وينسى،ويندم،ويحزن

ذلكدفعوقد،المسلمينضعاف!اليهوديةالديانةلظت!روصورةوهيإغ...

عندئهالمطلقبالتتريهوالقولالصفاتمسألةفيالحوء!إلىالكلامعلماء

المخلوفين.صفات

والحلىيث،التفسرإلىا،تعلىبلذلكعلىاليهوديالتأثريتوقفولم

يكونوالمالذينوالمسلمين،نفاقاأسلمواالذيناليهودمنكثررعملحيث

.501ص،أج،والنحلالملل،الشهرسئلألي)28(

.Mص،2ج،الإسحيينمئالا!،الحسنأبو،الأشعري)92(

.41-04ص،الكلا!علمفي،محمودأحمدد.،صبحى()03
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إلىالإسرائيلياتإدخالعلىالمحيحوالعلمالمتينةالعقيدةمنوا!رحظعلى

)31(الفليظةبالتشبيلاتمليئةكثرةبضلالاتالأحاديثوحشو،التفسرعلم

مستقر،كالأجساملاجسمالنهإنقالواالذينالمجسمةظهرتكما

ومن.جهاتستمننهايةوله،العلياالصفحةمنلهلم!تهومما،العرشعلى

تأثراكرامبنمحمدإلىنسبةالكراميةالمذهبهذامثلتالقالفرقأبرز

يلاقيالتيالجهةمنيتناهىنورمنالمعبودأنعلىتقومال!المجوسيةبالعقيدة

.32()الظلاممنها

غريبةأفكاراطرحتالتيوالمجوسيةباليهوديةالإلملاماعمطدمومثلما

وتفنيدها،عليهاالردالمتكلمينمنواستدعت،الاسلاميةللعقيدةومعارضة

الاهاجمتلاهوتيةقفاياعدةوأثارت،معهصراعفيالمسيحيةدخلتكذلك

ومن،الجدالنعدىوقدرة!لسفيفكرمن(تباعهالدىكانبمامسلحةالإسلام

بدأتالتي((اللّهكلام))قضيةالخلافهذاعننجمتالتيالموضوعاتأهم

منالمتكلمونوحاول.((السلامعليهالمسيحاللّهكلمة))حولالجدالمن

،نحلوقهوهلاللةكلام!البحثإلىانتقلتثمعيسىألوهيةإبطالخلالها

.إغ..-)33(صديثأمقديم

علماءودفعت،الإسلاميةالعمدةواجهتالتيالفكريةالنظمبينومن

معرلةالاسلامعل!اءلدئكانفقداليونانيةالفلسفةفيهاالحوضإلىالكلام

مصرفيمنتشرةمدارسهاكانتالتياليونانيةالفلسفةبأصولهابأسلا

رجالمعاطدةمناقشاقممنهانحتلفةطرقمنإليهموصلتوالتيوالشام

ها.ومالهص093ص،جأ،الإسمفيالفلساليألالكرنشاة،،النئمار)31(

.66،صالكمعمفى،محمودأحمدد.،صبحى32()

.57-56ص،ننسهالمرجع()33
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ترددومنها،الجديدالدينعرىلنقضهايتسلحون!نواالذينالكنيسة

التابعةالمدارسفيتعقدكانتالتىالفلسفيةالدروشحلقاتعلىبعفهم

العهدطيلةاليونانيةبالفلسفةالمسلميناتصا!وبقي)34(والأديرةللكنائس

نأإلى)35(فرديةمبادرةأولث!خصيجهدحصيلةالعباسيالعصروبدايةالأموي

طابعاالمأمونعهدفيأخذتالقاليونافيللتراثالرمميةالترجمةحركةبدأت

وشجعالأمواللهاوحصص(الحكمةبيت)طور.حيثومستمرامنظطعاما

العربية.اللمةإلىالفلسفيةالكتبلنقلايفرغعلىالأكظءالمترجمين

الفلسفيةالأفكارتسربفيوا!ربقسطأسهمقوياسبباذلكوكان

الفردحريةفكرةيتبنىالذيأبيقورمذهبمثلالاسلاميةالعقليةإلىاليونانية

ومسير،مجبرالإنسانأنيعتقدونالذينالرواقيينومذهب،أفعالهاختيارلي

المسلمالمجتمعغزتالتيالمقولاتمنوغ!رها،)36(شيئاإرادتهمنيملكلا

فيه،المثقفةالنخبةعلىنفسهاوفرضت

الفلسفيالفكرتقدمميدانفيكبرىتحولنقطةالعهدهذاويعد

!للجدلجديدةموضوعاتالفلسفةهذهطرحتفاقد.الكلاميوالئشاط

القرطبىيشيرذلكوإلى،القظيامنكثرحولشبهاوأثارتالعقائد

نيهاوظهرالمائينبعدالمأمونزمن!الأوائلكتبترجممتلماحىحى:بقو-له

والعرضوثبوتهالجوهرفيواختلافهم،وحدوثهالطلمقدءفياخلافهم

،الاصطلاحاتتلكحفظإلىزيغقلبه!بومنالمبتدعونسارع،وماهيته

منالضعفاءعلىالشبهوإدخال،السنةجهلعلىالاغرابإلى!اوقصدوا

115لىأ0.11ٍص،أ،جالإسحمفىالفلسنيالالكرنشاة،سامىعيد.،النشار)هـ3(

.13صاليازجى،كص!لَعريب،الإسلا!يةالاللسمةناريخ،ماثدد.،فخري()35

.922-9،2ص،اليونا.ليةالفلسفةناريخ،بوسف،ثرم)36(
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للمبتدعةوصارت،الدعوةظهرتأنإلىكذلكالأمريزلفلم،الملةأهل

.!ى)37(شيعة

الفلسفيةوالمقولاتالإسلاميةالعقائدبينأنالكلامعلماءوجدوقد

المعصومالإلهيالوحيممدرهافالأولىطيعيأمروهذا،لمحيقةهوةاليونانية

حدوديتجاوزأنيستطيعلاالذيالمحدودالإنسافيالعقلمصدرهاوالثانية

استمدواذلكمنالرغموعلى.العقلوعملالحواسلهتوفرهاالتيالمعرفة

المسلمينالفلاسفةوبينبينهمنزاعلقام،ليهاجموهاوالمنطقالجدلقواعدمنها

الإسلاموبينبينهاالتوفيقوحاولواولئرحوهاالفلسفةهذهتبنواالذين

بينالتوفيقبقضيةعرفماوهوسيناوابنرشدوابن،والفارابي!لكندي

صياغةإلىالكلامعلماءمنكثرو!قذلكأثناءو!.والشريعةالحكمة

القرآنعناببثقالإسلامروحعنبمدقمعبرةخالصةإسلاميةفلسفة

والشيعة،والمعتزلة،والماتريديةالأشاعرةالميدانهذافيوأشهرهم،والسنة

عليهاانقضثمحىحصشديدةحربااليونانيةالفلسفةحاربواالذين)38(المعتدلة

.93(!)<الأخ!ررةموتتهافماتتالأكبرانقف!اضهالغزالمطحامدأبو

!أاليونانيةالفلسفةمعالمسلم!!تعاما!عنتمخفتنتيجةأبرزأنكرو

منور!عت،والفيبياتالعقائدفيللخوضمحدودةغرحريةللعقلأعطت

فجرأتإدراكهنطاقعنالخارجةتلكحتىالمعطياتكلفيوحكمتهشأنه

وإخضاعهالمعصومالنصقدسيةانتهاكعلىالمسلمينالمفكرينبعضبذلك

الطبيعة.وراءماعالمولوجمنتمكنهأدواتأيةيملكلاالذيالعقللقياس

.213ص،2ج،الفرآنلأحكامالجامع،القرطبي()37

.232ص،الإسلا!فيألاللسفيالفكرنشاة،ساميعليد.،النشار)38(

.118ص،نفسهالمرثع()93
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المداوسفيهاتبلورتالتيالمرحلةوهي:الرابعهالمرحلة-4

يدورالتيالموفوعاتامهاتوبرزت،العريضةخطوط!واتضحت،الكلامية

المقابل-في-وقويت،مصطلحاقاتحددتو،واضحبئكلالجدلحولها

والمانويةوالمسيحيةاليهوديةطرفمنالاسلاميةالعقائدعلىالأجنبيةالهجمة

الترجمة.حركةنشاطمعبالموازاة،اليونانيةوالفلسفة،المجوسية

المعتزلية،المدرسةالفترةهذهخلالالكلامعلمعرشعلىتربعوقد

الذينوهم.والسنةالقرآنفيممتازونظرعقليبختروادعلماؤهاكانالتي

أسلوبمنالعصرمنهميتطلبهكانبماوتسلحوا،الإسلامثفرعلىرابطوا

الفوزعلىالقادرالقويالمتحديمظهرليلاظهارهفلسفيوطريقعقلي

والمنحرفةالضالةوالفلسفيةالعقائديةالأنظمةمواجهة.في4()ْالعقليةبالجولة

المضمارهذافيوسطروا،جانبكلمنتقويفهعلىتعمل!نتوالتي

علىالتراجععلى-الأحيانمنكثير!-أرغمتهاضدهاحاممةمعارك

بالهزيمة.والتسليم،الساحة

والمحدثينالفقهاءجبهةفهييواجهوفاالمعتزلةكانالتيالثانيةالجبهلأأما

العقلي.للمنهجتبعاالعقائدتقريرفيطريقتهمليبشدةيعارضونهمكانواالذين

السلطةبتأييد-الكلامعلمازدهارأوجلب-يظفرواأنالمعتزلةاستطعوقد

هـ(8،2-)891الأمونالعباسيينالحلفاءعهدفيوخاصةلهمسيةالسب

.هـ(233-228)اثقوالرهـ(228-218)والمعضم

الوقت،ذلكفيكبراجدلاأثارتكلاميةقضيةأشهروكانت

هاوآمنالمعتزلةهاقالالتيالقرآنخلقفكرة،الجهودمنكثراواستغرقت

.583،جأ،الإسحمفيالفلساليألفكرنشأة،ساميعيد.،النشار04()
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السنةأهلعلماءفيهاوعارضهم،عليهاالناسوحملوابعدهجاءومنالمأمون

حنبلبنأحمدوكان،كبروعنتاضطهادذلكجراءمنفلحقهموالحديث

السلطنعلىالأمروالتشورء:القرطيقال.منازعبلاالمجةهذهبطل

علىحنبلبنأحمدوفرب،عليهاكسوجبر،القرآنبخلقالأم!روقالحتى

.!كه)41(ذلك

والحدثينالفقهاءمنبكثرالأذىليلحقوانفوذهمالمعزلةاستغلوقد

فيإسرافهمبشدةويعارضونالاسلاميةالعقيدةمسائلليالرأىيخالفونهمالذين

ثقتهممنأكثرالحقيقةإلىالوصولعلىقدرتهإلىواستنادهمبالعقلالاحتجاج

بالعوامووصفهمهموالاستهانةتجريحهمفيبالغواكما.الوحيبنصوص

آخرها،ولاضحاياهمأولحبلبنأحمديكنولم.)42(عادنهم،وتحقر

النصفطوالآلامهاوامتدت،والفقهاءالمحدثينمنببهرالمحنةعصفتفقد

.الهجريالثالثالقرنمنالأول

فيوغاصواالعقلإلىركنواالذينالمعتزلةعلىعنيففعلوكرد

كلاميةمدرسةظهرت،الحميقةتنكبواحتىودقيقهَعميقةعقائديةحقائق

وه!لأسسهممغايرةأس!رعلىوبراهينهاحججهاوتقيم،ضهمتعاشأخرى

تمثلوهيهـ(،033)تالأشعريالحسنأبيإلىنسبةإلألثاعرةمدرسة

العظئدعلىالاستدلالفيالأشعريسلكوقد.والجماعةالسنةأهلعقيدة

للّهوفوض،الوحييؤيدأنهر(ىفيماالعقلفحكم،معاوالعقلالنقلمسلك

.حدودهتجاوزعنالعقلمايعجز

.213ص،2ج،العَرآنلأحكامالجامع،القرطبي)41(

.015ص،4ج،الاس!مةالمذاهبتاريخ،محمد،زهرهَابو)42(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الفلاسفةهجماتديفيحسنابلاءالأشاعرةمدرلمةأبلتكما

النصوصتأويلفيكالتالتيالمعتزلةآراءإضعافولي،والباطنيةوالقرامطة

الباقلافيبكرأبو:الأشعرىِأتباعومن.عليهاالعقليةالصفةوتغليبالمعصومة

هـ(505)توالغزالم!هـ(478)توالجوينىهـ(304)ت

ت)لأيجيواهـ(107)تلبيضاويواهـ(548)تفيلشهرسظوا

وغبروهم.(هـ648ت)لجرجايئاو(هـ675

المعتزلةلتواجهالأشاعرةمدرسةفيهظهرتالذينفسهالوقتوفي

الشةأهلمذهبوهونفسهالمذهبتبنت(خرىمدرسةظهرت،بالبصرة

الماتريدي)تمنصورأبإلىنسبةالتريديةمدرسةبسمرقند،وهيوالجماعة

الإمامآراءعلىالطمةأصوفافيتعتمدالعقيدة!آراؤهوكانتهـ(

مدرسةمن-وأهدافهمنهجهفي-يقتربوهو.المجالهذافيحنيفةأب

يختلفانلكنهما،العقيدةفيالمخالفينعلىوالرد،المعتزلةمعارضة!بالأثاعرة

شطط،دونكئرةقف!ايافيالعقلعلىاعتمادهمأبرزهالعلالأموربعضفي

الكن!المدرلتانوهاتان.النقلإلىأكثرالأيثاعرةيميلحينفيوإسراف

والجطعة.السنةأهلمدرسةتمثلان

والتدوين،الطئيفنحوالقويالاتجاهأيفاالمرحلةهذهميزماوأبرز

ومحاوراقمأفكارهمتضمينإلىالفترةهذهخلالالكلامعلماءأغلبمالفقد

جمعفيواضحاتطوراشهدالذيالعصرروحمعتجاوبا،عديدةكتب

ازدهارها.أوجالحغارةوبلغت،ابةمجالات

كثرضاع،الكلامعلمفيكثرةمؤلفاتعنالتراثكتبوتتحدث

أبي.وكتبالمريسيكتبضاعتفقدالمعتزلةبآثاريتعلقفيماوخاصةمنها

يعدالذيالنظامإسحاقأبيوكتب،الكبارالمعتزلةأقطابأحدالعلافالهذيل
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إنهيقالالذيالاس!فيجعفرأبيوكتب،أيضاالمعتزلم!المذهبمفكريأحد

ابئيعليوأبيالحياطالحسنوأب،)43(الكلامعلمفيكتاباسبعينألف

منإلاالكلامفيومذههمآرائهممعرفةمنالدارسونيتمكنولم.وكررهم

منكتبهمثنايافيالأشاعرةمنخصومهمأو،المتأخرونتلامذقمنقلماخلال

.نصوص

طبقات8مثلالمنأخرينالمعتزلةمنالاَئاربعضإلبوصلتبينما

فيالمعتمد11و11الكلامعلمفيالعمدة+و11الغيبةفيمسالة11و*المعتزلة

)44()تالناهينالمعتزلةعلطءآخرالجبارعبدللقاضيوكلها11الدينأعول

مويه،لابن"والأعراضالجواهرأحكامفيالتذكرة11وكتاب(!415

علىألفمنآخرهـ(538)تالزنحشريوكان،الزنحشريوتفسبر

المعتزلة.طريقة

أصبحو!لأفملظقمموًمنكثراوم!لتناففدواماتريديةالأشاعرةأما

انتشرتال!والجطعةالسنةأهلعقيدةيمثلون-المعتزلةانقراضبعد-

اللمع!"و11الإد!لاميئمقالات11:ومنهاالإسلاميالطلممناطقمعظمفي

لأبيوكلط11الديانةأصولعنالإبانة*وlوالبدعالزينيأهلعلىالرد

تأويل*والماتريديمنصورلأب*العقيدة11و+التوحيد11و.الأشعريالحسن

،مهديبنالحسنلأبي*والبرهانبالحجةوبيافاالموضحةالمشكلةالاَيات

الملطيالحىتلأبي3والبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنيه*وكاب

عنالبيان11و11والمعتزلةوالحوارجوالرافضةالملحدةعلىالردليالتمهيد*و

سلفعلىالمطاعنونقضالأئمةمناقب11و*والكراماتالمعجزاتبينالفرق

.204ص،2ج،العربىالتراثناريخ،فؤاد،سزكينهـ()3

411.ص،2ج،نفسهالمرجع()44

04
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إبطلعلىالإبانة11و+الباطنيةعلىالردفيالأسراركضف11و11الأمة

ليالشامل+و،الباقلافيبكرلأبوكلها!)45(والديانةالكفرأهلمذهب

بينالتفرقةفيملو!،هـ(478)تالجوينيالحرمينلامام11الدينأصول

631()تللاَمدي+الكلامعلمفيالمرامغاية11وللغزالي*والزندقةالإسلام

علمفيالمقاصدو"هـ(756)تللأيجي11الكلامعلمفيالمواقف11و

وغيرها.(هـ197)ت()46يئازللتص11لكلاما

.والانحسارالضعفمرحلةوهي:الخامسهالمرحلهْ-5

لعبأنبعدوضعفاتقهقراالكلامعلمفيهاشهدالتيالأخ!رةالمرحلةوهي

عديدةلقرونالإسلاميةوالسياسيةوالثقافيةالدينيةابةفيأساسيادورا

الحمحة.تجاوزت

المدرلعتانللوجودبرزتأنمنذعنيهتظهرالتراجعآثاربدأتوقد

كانواالذينالمغزلةفدالصراعإدارةتوكالكنوالماتريديةالأشعريةالسنظن

سي،والسبالعقلينفوذهمأوجبلغواقد-الوقتذلكحتى-

الحليفةتخليالمعتزليالمذهبعلىالسنةمدرسةانتمارفيأسهمومما

فعلكماالقرآنبخلقالقولوعن،47(إفممساندتهعنالمتوكلالعباسي

الحلظءإغرائهمبسببلهمالعامةوكره،والواثقوالمعتصمالمأمون(لعلافه

الذينالأئمةمنكثرونزاهةكفاءةليوطعنهم،والمحدثينالفقهاءبامتحان

ايةمة.لدىكبرةصرلةفم!نت

.387-386-385ص،2ج،العربيالتراثتاريخ،فؤاد،سزكين)45(

ألدراساتومصادرال!لميالبحثكنابة.إبراهيمالوهال!جمدد.،سليمانابو)46(

.692-592-492--285287ص،سةال!

.08،ص،جأ،الإسلاميةالمذاهينار!خ،محمد،زهرةأبو()47
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ليبعمقأثرتالتيالحوادثاكثرخبلبناًحمدمحنةتكونوتكماد

فلسفي،وترف)48(فكرياسَعلاءمنالمعتزلةبهتميزماإلىبايإضاثة،العاهة

سبيلعلى-أنكرواحيث،بحتةعقليةبطريقةالعقائدمنفيهخاضواوما

واستغفارالأهلدعاءنفعبعدموقالواالكبيرةلمرتكبالن!ش!فاعة-المثال

العامةوجدانمدمذلكوكل،عقليةقياساتعلىبناءللميتالأحباب

.وعواطفها)94(

لهموجدواالذينوالجماعةالسنةأهليكنلم،ذلك(جلمن

حاربتالتيالوحيدةالجبهةهمالمتوكلعهد!واسعامتنفسا

فيحاسمدورلهمكانالطمةإنبل،تأثيرهمإف!عاففيوأسهمت،المعتزلة

ومصنفاتهمكتبهمتعرضتجث،أفكارهمعلىالتامشبهوالقضاء،قصائهماٍ

عليهم.نقمواالذيناباسأيديعلى5()ْوالحرقللإتلاف

مذهبوانتصار،الاسلاميةالفكريةا!حةمنالمعتزلةوباختفاء

قزكانتالتياطميةالمعاركوسكتتالكلامعلمتراجعوالجطعةالسنةأهل

والماتريديةالأشاعرةحركةأنمنالركموعلى.سيةالسبوالثظفيةالحياة

إلىالأمورمنالكثرعادةواٍ،شططهمعنلةالمعضلإيقافضرورية!نت

نأإلا،والسنةالقرآنهاجاءالتيالنقيةصورقاالعقيدةوإعطاء،نصاها

في-كبرحدإلى-أسهمقدضدهمالعامةقادهالذيالجارفالنقمةتيار

النقد،منوالتهيب،النصوصتقديسفيوابلغةالعقلصوتخفوت

وهوالهجريينوالطدسالخامسالقرنينخلالالنقلعلىأكثروالاعتماد

.934ص،الكلامعلمفى،أحمدمحمودد.،صبحى()"

.934ص،نلسهالمرثع()

.353ص،نفسهلمرحع.1)!ع(
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ذلكبعدأسلمهثم،التقليدإلىفشياشيئاالإسلاميالفكرقادالذيالطريق

أحمدإليهيشرماوهذاالانحططقرونميزال!يوالدجلوالشعوذةللجمود

المتوكلعهدمنذالمحدثينونصرةالمعتزلةلاضط!دكان*!:قولهفيأمين

الوقوفاستتبعفلقد.اليومإلىالعهدذلكمنذالمسلمينحياةفيكبراْثر

دونالتفليدفيهيسودالتفكرمننمطاالعقلدائرةوتضييقالنصعند

والنظر،ومراميهامغازيهافيالتعمقدونالنموصعندوالوقوف،الاجتهاد

عقولسادماهوهذا...والكراهيةالبغضنظرالعقليوالبحثالفلسفةإلى

احترممماأكثرالكتبنصوصفاحترمت،الاعتزالخنقمنذالمسلمينمنكثير

مماأكثرواللفويةالدينيةبالنصوصالاطلاعالواسعال!لمواحترم،العقلنقد

المجتهد،أكرممماأكثرالمقلدالطلموأكرمالعقلأفقوالمعالحفظقليلاحترم

.!!)54(اكقدوالمفكرالفيلسوفإلىنظوممابخرالمحدثوالفقيهإلىونظر

معالمتكلمينضجيجوهدا،العنيفةالكلاميةركالمطتوقفتوقد

وانقرضت،الضالةالفرقمنكيروانقرضتالهجريال!دسالقرننهاية

عندماهـ(808)تخلدونابنإليهأشارماوهو،الكلاميةالفرقمعها

يعدولم،الهجريالثامنالقرنفيأغراضهاستنفذقدالكلامعلمأنقرر

الفرقمناجزةفيالسنةأئمةبذلهمابفضلإليهحاجةللمسلمين

الكلامعلمهوالذيالعلمهذاأنيعلمانفيبغيالجملةوعلىحصء:الضالة

،القرضواقدوالمبتدعةالملحدةإذالعلمطلبعلىالعهدلهذاضروريغير

إنماالعقليةوالأدلة،ودونواكتبوا!يماشأنهمكفوناالسنةأهلمنوالأئمة

.4هص،أج،الإسلمظهر،أحمد،أمين51()
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ترهكلامإلامنهايبقفلم،الاَنو(ما،ونمروادافعواحينإليهااحاجوا

.ممه!)52(وإطلاقهإيهاماتهبهيرعنا؟ري

.467ص،،المقدمةجمدالرحمن،خلدونابن)2؟(
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الثالثالفصل

الكك:علمنشاةأسباب

(سمتوخارجيةداخلية،ومتشابكةعديدةعواملاجتمعتلقد

الإسلامة،الطحةعلىوظهورهالكلامعلمنشأةفيبعيدأوقريبمنكلها

العوامل:هذهبينومن

دفتيهبينالكريمالقرآنفملقد:المتشابها!الاَياث-1

والاَيات،معظمهأيالكتابأمهيالؤ!المحكماتالآيات:الآياتمننوعين

ولا،وقاطعةواف!حةفالأولى.والفلالوالهدىالصظتكاَياتالمتشاهات

للتأويلاتووجوها،عديدةافتراضاتالثانيةتحتملبينمافيهاللتأويلمجال

مأهنمحكماتآياتمنهال!بعليكأنزلالذيهوأ:تعالىقال)4(نحتلفة

.()2(مت!ثاالاتوأخر،الكتاب

كماهاوآمنوا،الاَياتهذهفيجاءبماالأوائلالمسلمونسلمدوق

!لودنياهمدينهمفيفيدهممافيهار(ىلواللّهبأنمنهمجازمااعتقادا،هي

إلىالالتظتهمالاْولىوأن،ألبشرعقولتحتملهلاهاوردماأنمنهموايمانا

الواسعالمجالوهو،الاسلامرسالةوتبليغالأرضلعطرةالمحكماتالاَيات

فيه،الخ!رواتاكتساب!بوالتنا!سجنباتهليللتقلبالقرآندعاهمالذي

منيكونواأنالمسلمينوأوائلالكرامالصحابةتحاشىفقدوعليه

زيغقلوهملبالذينفأماأ:تعالىاللّهفيهمقالالذينالبدعأصحاب

201ص،القرآنعومفيلمحات،محمد،الصباغ)1(

7،عرانآل)2(
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اللّه()3(إلاتاْويلهيعلموماتأويلهوابتغاءالفتنةابتفاءمنهتشابهمافيتبعون

ليهمالقممنيكونواأنوفضلواالمتشاهاتالاَياتفيالخوضعن.فامسكوا

يذكروماربناعندمنكلبهآمنايقولونالعلمليالراسخونأو:تعالىاللّه

.()4(الألبابأولوإلا

العرلث!علىأالرحمن:تعالىقولهالمتشاهاتالاَياتأمثلةومن

وقوله:إ)6(وجههإلاهالكشيءكلأ:وجلعزوقوله،()5(استوى

()8(صفاصفاوالملكربك)وجاء:وقوله()7(أيديهمفوقاللّهيد)

أ(اللّه()ْيحببكمفاتبعوفيأ:وقوله()9(عليهبماللّهغضبأوقوله

اللّهيحذركمأوقوله()11(بيمينهمطوياتوالسماواتأتعالىوقوله

متقطعةحروفشكلعلىجاءتالتىالسورفواتحأيضاومنها،إ)12(نفسه

تمفال!الآياتذلكإلىأضف...كهعيصن،،قطس،ألر،اًلم:مثل

منذلكإلىوما،واكرالجنةوأوصافالاَخرواليومالطمةأهوال

.)13(العقليدركهالاالتىالمفبت

،حذرالآياتهذهمئلففياطوعنالكريمالقرآننهىومثلما

!يتبعونالذينرأيتفماذا):فقالذلكمنوسلمعليهاللّهصلىالرسول

7،صانآل)3(

7،عمرانآل)4(

5،طه)5(

88،الفصص()6

04،اللدَح)7(

22،الفجر()8

6،الثئح)و(

13،عمرانال)15(

76،الزمر)11(

82،عمرانآل)12(

286ص،2ج،الفرأنعومفىالعرفانمناهل،علدالطيممحمد،الزرفلألي)13(
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الملاةعلطعنهعبرماوهو،()14(الأحذرهماللةممىالذينفأولئكمنهتشابه

الدينأنأي(،كفيتمفقدتبتدعواولااتبعوا):قولهفيتعبيرأبلغوالسلام

وقفاعلماتعدالتيالعقائدمجالفينقمانأولزيادةفيهمجالولااكتملقد

.الابتداعأوللاجتهادفيهمجالولاوتعالىسبحانهاللّهعلى

صورةفي!فصلوا*!:النبويةالنصيحةهذهالكرامالصحابةاتبعوقد

يبتدعوأنالتجربةضوءعلىليهيسرأنللإنسان-يتأتىمابين-حاممة

وتتصل،والحسبالدةتتصلالتىالأموروهي.ويؤلفوينسق،ويخترعفيه

للإنسانيتأتىمالاوبين،ولمطثهأرضهبينوما،ولطئه،أرضه:الطبيعةبعالم

كهكه)15(الطبيعةوراءماعالموهووهاأو!إلامعرفتهإلىيصلأن

الخطاببنعمربهواجهالذىالشدةأسلوبكيفسرماهذاولعل

سليمانعنالدارميأخرجفقد.المتظهاتفيالحوضإلىالمسلمينبعضمهل

القرآنمتشابهعنيسألفجعلالمدينةقدمصبيغابنلهيقالرجلا(نيساربن

:فقال؟أنتمنح!حص:لهفقالالنخلعراجينلهأعدوقدعمرإليهفأرسل،

لهوأذن...رأسهدمىحتىفضربهعرجوناعمرفاخذ،صبيغبنالئهعبدأنا

منأحديجالسهألا:الأشعريموسىأبيإلىوكتب،أرضهإلى

يسداًن-ذلكخلالمن-الحطببنعمرحاولىوقد.!!)6"(المسلمين

مماالمتشاهاتالآياتفيبالحوضالرجلهذاسيفتحه!نفتنةباب

الإيمانضعافأوساطفيللتشكيكباستغلالهالدينأعداءسيفري

العامة.منوالجهلة

ومسلم.ال!هخاريروأه)15(

.701ص،والكلالإسلام،الحليمعيد.د،محمود)13(

.288ص،2ج،القرآنعومفيالعرفانمناهل،عهدالطيممحمد،الزرف!لي)16(
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بعقولهم،الآياتهذهلييبحثواأنمناكسيمنعلمذلككلأنكيرر

من،اكبتةالعقائدوبينمضموفابينبهيو!قونتفسيروالهايجدواأنمحاولين

جمعاوهبواوأنهم،البشركلفيطبيعيأمرالاستطلاعحبأنمطلق

الأولىالبذرةن!ثأتهناومن،الفلسفيوالتفكرالعقليللنظرالاستعداد

الإيمانيةالعقائدأمهاتهذهءحى:خلدونابنيقول.الكلامعلملشجرة

الأدلةتلكوعن،كثيروالسنةالكظبمنوأدلتها،العقليةبأدلتهامعللة

ذلكبعدعرض(نهإلا،الأئمةوحققها،العلماءإليهاوأرشدالسلفأخذها

إلىذلكفدعاالمت!هةالاَممطمنمثارهااكثرالعظئدهذهتفاصيلفيخلاف

علمبذلكفحدث،النقلإلىوزيادة،بالعقلوالاستدلالوالتناظرالحمام

.!ممه)17(الكلام

التيالهامةالعواملأوائلهنكمانالكريمالقرآنأنكيتبيّن،سبقومما

المسلمين+كلودراسةنظرمحلأصبحأنبعدالكلامعلمنشأةإلىأدت

الفقهعلمللوجودأخرجواالمحكمةآياتهعلىاهتمامهمانصبالذينفالعلطء

.والذينوكرهاوالبلاغة،والصرفالنحووعلوم،التفسروعلموأصوله

بعد!يماصارتغيبيةمواضيعأوجدواالمتشاهةآياتهمعافيفيللفوصاتجهوا

الكلامية.الفرقنحتلفبينجدلمثار

منالخلافةوالإمامةقضيةتعد:والخلا!ةالإمامة-2

ذلكموضوعاتهونوعالكلامعلمظهورلىاٍأدتالتىالهامةالداخليةالأسباب

وفاته-قبل-وسلمعليهاللّهصلىالرسولتعيينعدمأن

المسلمينبأيديالأمر،وتركهالناسأمورتسيرفييخلفهبعينهلشخص

لكنها،عمروبكرأبيالشيخينأيامواضحةتبدلمكثيرةأفعالردودأثارقد

463ص،المقدمة،عهـالرحمن،خلدون)بن)17(
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عنه،اللةرفيعفانبنعثمانأيامبالاستياءعامشعورإلىتحولتانلبثتما

فيوالمبالغة،الحطاببنعمرتميزهاالتيللشدةسياستهلييفتقركانوالذي

ليستغلواأميةلبنيابلافسح،مماالصديقبكرأبوهاعرفالتيالتحرج

ويجمعوا،الإمارات،فيتقلدواقرابتهعلىوعطفهالحليفةطيبة

كرمعليايناصبونجعلهمالذي،الأمرقوياسياسياتكتلا،ويكونواالثروات

المروعالاغتيالحادثةويستغلون،عفانبنعمانمقتلبعدالعداءوجههاللة

الحلافة.علىعلياليطومواالراشدينالحلفاءثالثبحياةذهبالذي

بمعاويةممثلينأميةبنيوبين،عنهاللَةرضيعليبينالتراعجروقد

التيالتحكيمواقعةكلنأسفرالذيالمسلحالصدامإلىالمظمعلىالحليفةحاكم

ظهورذلكوتبع،قسراالسلطةمعاويةفيهاواغتصب،عليفيهاخدع

وما،التحكيمقبليأنهعهاللّهرفىعليعلىباللائمةألقواالذينالخوارج

ذلكعنوتمخض.باطلعلىومعاويةحقعلىمادامذلكلهيبفي!ن

خوارجوإلى،ويقيناعانعنأحبوهالذينعليث!يعةإلىالمسلمينانشقاق

علياحاربت،قويةمعارضةفرقةوكونوا،جميعاوعثمانومعاويةعلياكفروا

أمية.بؤ!تحارببعده!قاهت،اغتيالهتمأنإلى

والحلافة،الإمامةحولالجدالظهرالعمياءالفتنةهذهخضموفي

لاأفاأمواج!بالحلافةهل:وتساءلواأثاروهامنأولهمالخوارتوكان

ن!مهماالمسلمينعامةمنأمقريشمنالحليفةيكونأنيجبوهل؟تجب

اللّهصلىالرسولواْن،العقائدمنجزءالحلافةأنالشيعة.وأعلن؟جنسه

بأحاديثذلكعلىويستضهدونعنهالنهرضيعليإلىأوكلهاقدوسلمعليه

،غيررهمنهاالأولىهوكانحينليثلاثلمراتمنهاغتصبتلكنها،كثرة
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الكريم،القرآننزولمنذمطردانشاطاعرفتقدالعلميةالحركةوكانت.

سيةالسبحياقممعالمواستنباط،وتفسرهدراستهعلىالمسلمينوإقبال

الثقافةبينلقاءيحدثأنمنلابد.وكانمنهوالاجتماعيةوالاقتصادية

منهانحتلفةبطرقذلكتموقد،المغلوبةالأمموثقافاتالناشئةالإسلامية

والترجمةالمشافهة

نأإلاللاختلاطلحظةأولمنذحصلتقداثفهةكانتوإذا

ولاالإسلامصدريعرفلم،حيثمانوعاطويللزمنوقتهاتأخرقدالترجمة

بنخالدعنيروىماعدا،الأوائلعلوملترجمةجادةمبادراتالأمويالعصر

!22(والكيمياءوالفلكالطبكتببعضترجمةإلىسعىالذيمعاويةبنيزيد

التيالعلميةالمدارسطريقعنالمسلمينإلىتتسرببدأتالعلومهذهأنغر

علىاليونانيةالثقا!ةتدرسوكانت،ومصروالعراقالظمفيمنتشرةكانت

بابفتحواأنالعباسيونالحلفاءلبثما.ثم23()المسيحيينالسريانعلطءيد

اهتمواالذينالحلفاءأوائلمنالمنصورالحليفةوكان.مصراعيهعلىالترجمة

الرومانيةالدولةإمبراطورراسلوقد،والفلسفةوالطبالنجومكتببترجمة

أمهر!واختار()24الفلاسفةكتبمنلديهبماإليهيبعثأنيسألهالشرقية

هوحىحىالمنصور:أنالمسعودييقولذلك،وليالعربيةإلىلينقلوهاالمترجمين

كليلةكتابومنهاالعربيةإلىالعجميةاللظتهنالكتبلهترجمتخليفةأول

منأرسططاليسكتبلهوترجمتهندالسندوكتابودمنة

794ص،والئبينال!هبان6الجاحظ)22(

915ص،،الأولالمهاسىالصمر،شوقيد.،ضيف)23(

048ص،المفدمهَ،عدالرحمن،خلدونابن)02(
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الأرثماطيقيوكتابلبطليموسالمجسطيكتابلهوترجموغرهاالمنطقيات

.!!)25(أوقليدسوكتاب

بدورهفشجع،الأوائلعلومبنقلالشغففيالرشيدهارونتابعهوقد

كتبمنوجدوهماإليهونقل،بغدادفيالحكمةبيتوأنشأ،الترجمةحركة

ماسويهبنيوحناوقلد،المسلمونغزاهاال!الروموبلاد،وعموريةأنقرةفي

أموالاالبرامكةوزراؤه.وبذل)26(القديمةالكتبترجمةعلىالإشرافأمر

.)27(العربيةإلىوالهندوالفرسواليونانالرومعلومنقلفيجدلمنولئلة

الذيالمأمونالخليفةعهدفيوالنوعيةالعملاقةقفزتهاالترجمةوقفزت

فيهيتنافسكبراعلميامعهدايشبهماإلىعهده(فيالحكمةبيت)تحولت

حدبكلمنبفدادتملفتئتماالتىالكتبلتعريبوحذاقهمالتراجمةكبار

ملكعلىالأموناستظهر"*ء:النديمابنيقول،اللغاتوبمختلفوصوب

المخزونةالقديمةالعلوممنيختارماإنفاذفيالإذنيسألهإليهكتبالروم

جماعةلذلكالأمونفأخرج،امتناعبعدذلكإلىفأجاب،الرومببلدالمدخرة

وغروهمالحكمةبيتصاحبوسلمالبطريقوابن،مطربنالحإجمنهم

.'28(!»فنقلبنقلهأمرهمإليهحملوهفلمااختارواماوجدواممافأخذوا

أرسلحي!:قبرصجزيرةملكهادنلالمأمونأننباتةابنيذكركما

عليهيظهرلابيت!عندهممجموعة!انتواليونانكتبخزانةيطلبإليه

241ص،4ج،الذهيمروج،المسعودي()25

65ص،جلجلابنتاريخ(26)

2،،ص،الأولالعباسىالصر،شوقيد.،ضيف()27

933ص،الفهرست،النديمابن)28(
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الجديرونهموحدهمالبيتقآل،بعدهمنذريتهفيتبقىأنالاَنوالواجب

المسلمين.بحكم

ليالأمورمقاليدعلىحديديةبيدوشدالملكمعاويةتولىوعندما

الكريمالنيأحفادحتىطلتبالفةبقسوةمعارضيهوضربالاسلاميةالدولة

وكان،ودلالْلهالايمانحقيقةفكرةالوجودإلىظهرتالأطهاربيتهوأهل

ونطقالقلبفيوقرهالش!الايمانأنأعلنواحيثطرحها!تأولالحوارج

فمرتكبوعليهعملبدونالمحان*،الجوارحصدقتهمابل،اللسانبه

واستحلالأميةبنيعلىخروجهمبنواالأساسهذاوعلى.كا!رالكبرة

المسلمينلامامةيتصدرواحتىالإسلامإلىالسابقينمنليسواأميةفبنو:!الهم

عارضوهمالذينالمسلميندماءسفكعنيتورعوالممنهموكثيرالمؤمنينوإمارة

ورسلهوكتبهوملائكتهباللّهيؤمونإفموقولهم،وترويعهمأموالهمواغتصاب

مبادك!كلتعارضأفعالهممادامت،مؤمنينلاعتبارهمكافياليسالاَخرواليوم

.الكبرةفاعلتكفرفكرةنشأتهناومن،الإيمالق

علىمجبرالانسانبأنالظئلالجبريالمذهبأميةبنوشجعالمقابلوفي

فيسابقمقدورقدرعنهيصدرماكلوإكأشيئامنهايملكولا،وأقوالهأفعاله

وسلطانهمالحكمإكفوصولهملوضعيتهمجداملالماذلككانفقد،اللّهعلم

ولااللّهقلىرمنكلهاالإسلامتعاليمتخالفقلىال!وأعمالهمبل،الناسعلى

دفعه.فيللناسحيلة

مذهبأن!!والأملالمنية!!ى!بهفيالمرتضىابنويذكر

الأصفهافييذكركما،)8"(مروانبنيوملوكمعاويةدولةفيحدثقدالجبر

7ص،والأملالمنيهَ،المرنضىابن)18(
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ابنحملمما،()91بذلكويظاهروفميمدحونهم!نواوقراءهمشعراءهمأن

ولكونهم،العاصينلمظاهرقميلعنهمالمجبرةمنالظمقراءمراسلةعلىعباس

2(.)ْإليهافعالهمشروينسبوناللّهعلىإجرامهميحملونالذينالظلمينأعوان

سعيدبنعمروقتلأنبعدمروانبنالملكعبدأنقتيبةابنويروي

للخليفةالموالينالفقهاءمنوكانالحزاعيذؤيببنقبيصةأنصارهإلىأخرج

والأمرا!بقالقفاءمنكانبماعاحبكمقتلقدالمؤهنينأصرإنلهمفقال

)21(.النافذ

قدمسوفالحط!روةالفكرةهذهأنالتابعينخُفصِمنجماعةورأت

الانسانحريةمؤكدين،لمقاومتهافتصدواالشريعةعلىوتقضيالإسلامبنيان

ليحرفهو:طريقهاختيارعلىوقدرته،لإرادتهالكاملوامتلاكه،أفعالهفي

مسؤوليةيتحملذلككل!وهو،يطيعأويعصيأنفي،يكفرأويؤمنأن

.والعقابالثواباللّهرتبالأساسهذاوعلى،عنهيصدرما

الشرارةهو!نوالحلافةالإمامةحولا!!اع،فانسبقماعلىوبنا"

والتي،الإسلاميةالطحةعلىسةالح!القفطياهذهطرحإلىأدتالتيالأولى

المحاوربعدفيماوأصبحت،الفكريةالمبغةإلىسيةالسبصبغتهامنتحولت

كلامية.مذاهبلتكونتبلوهـتئمالكلاملعلمالألماسية

الفتوحاتعنهاأسفرتالتيالظئجأبرزمنكان:الترجمه-3

تراثامعهاحاملةالجديدالدينفينحتلفةوأجناسكثرةشعوبدخولالاسلامية

الوثنيةاوالسماويةمهالمواءالقديمةوالدياناتوالمعارفبالعلوموغنيازاخرا

9ص،أهج،الأغ!س6جالفرأبو،صالهانيلاًا()91

8ص،والأملالمنية،المرتضىابن)02(

27ص،2ج،والسياسةالاما!مة،فنببةابن)21(
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هارونبنسهلوجعل،المأمونهاواغتبط،إليهفأرسلهاأحد،

.)92(كاكهلهاخازنا

العقلعلىوردتالتيالعلوموأخطرأهممناليونانيةالفلسفةوكانت

يقرؤونهاالمسلمونالمفكرونعلعهافأقبل،اهتمامهواستقطبت،الإسلامي

قال.جديدةفكريةآفاقالهمفتحتأنبعدمنهاويستزيدون،ويستوعبونها

بالحظالحضارةوأخذ،والدولةالسلطانمنتبجحإذاحتى>>:خلدونابن

إلىوتشوقواوالعلومالمنائعفيوتفننوا،الأمممنلغيرهميكنلمالذي

هدينالمطوالأقسةالأساقفةمنممعوابماالحكميةالعلومهذهعلىالاطلاع

المنصورجعفرأبوفبعث،فيهاالإنسانأفكارإيهتسمووبما،منهاذكربعض

بكتابإيهفبعث.مترجمةالتعاليمبكتبإليهيبعثأنالرومملكإلى

مافيهاعلىواطلعواالمسلمونفقرأهاالطبيعياتكتبوبعضأوقليدس

3(!كه)ْمنهابقيبماالظفرعلىحرصاوازدادوا

الثظفيالوسط!واسعنطقعلىاليونانيةالفلسفةانتشارأدىوقد

،اليونانالفلاسفةلدىجدلمثار!نتولاهوثةميتافيزيقيةمسائلطرحإلى

اضطرمما،منهاوتنتقصعقيدقمتتحدىكقضياالمسلمينعلىطرحهاوأعيد

السلاحتكونحتىقواعدهاواستيعابالفلسفةهذهإتقانإلىالكلامعلماء

الذينرىالنطوبخاصة،المخالفةالمللأصحابهجماتعلىبهيردونالذي

للتدليلبكثرةالمنطقيةوالآق!سةالفلسفيةالطر!يستخدمونكانوا

.الأخرىالعقائدفيوالطعنعقائدهمصحةعلى

166ص،العونسرح،ن!هاتةابن)92(

048ص،المفدمهَ،خلدينابن)ه3(
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الفلسفةبترجمةتأثرتالتيالإسلاميةالفرقاكثرمنالمعتزلةوكان

ابحظعبروقد.الاسلامعنللدفاعواسعنطاقعلىواستخدمتهااليونانية

شبهاتلدحضضروريكسلاحالفلسفةلناصيةالمتكلمامتلاكفرورةعن

فيلتفلعهتمامامساوفيهاالمتكلمتضلعيكونأنوأوجب،الدينأعداء

متمكناالكلاملأقطرجامعاالمتكلميكونولاى*ح:فقالومبادئهالدينأحكام

يحسنالذيوزنفيالدينكلاممنيحسنالذييكونحتىالمظعةفي

.!!)31(الفلسفةكلامهن

مواضيعه،وأثرتقويانفساالكلاملعلمالترجمةحركةأعطتوبذلك

مرحلةنحوبه،وانعطفتالمسلمونولاالعربيعرفهالمجديدةبمقولات

نطاقه.اتساعوتطوره!أسهمتجديدة

المضادةالقوىأنفيهلاشكمما:المضادهالقوى-4

الإسلاميةدةللسبأهلطخضعالتىالقديمةالمعتقداتوالدياناتفيالمتمثلة

،وتطورهالكلامعلمن!ثأة!أياسياوبل،مهماعاملاكانتالفتوحبعد

المؤرخون!عيكادإذ.عديدةقرونإلىامتدتطويلةلفترةواستمراره

دخلواالذينالمغلوبةالبلادسكانأنعلىالمحدثونوالقدامىالدارسونو

ممنكثراإن،بلكاملاكلانوتاماقتناععنجميعايعتنقوهلمالإسلام

حضاراقمعنورثوهالذيالثقيلالصراثأعماقهملييحملونظلواأسلموا

المجتمع!واندمج،دينهفيأخلصمنالجددامسلمينمنوجد.ومثلماالقديمة

إلي!،وأف!افواالقديمةعقيدقمعلىظلواآخرونوجدخاطرطيبعنالجديد

محمد.يقولوسيلةبكللهالكيدفحاولواالجديدالدينعلىالحقد

حامليندخلوهملةكلمنأناسيتبطنهولمبالإسلامالتحفقدو!ن>>:عبده

92ص،2ج،انلحيوا،لجاحظا3(1)
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Uبعدماالشبهاتفثارتوجدوهمابينوبينهيصلواأنراغبين،عندهمكان

منالقرآنبهصرحماعلىناظركلواعنمد،الفتنأعاصرالناسعلىهبت

وبدت،العرفاءمنالشقلهمحقمنالدخلاء،وشاركللفكرالعنانإطلاق

(.32!)»المسلمينبينتعلوالمشاقينرؤوس

.وقدعليهالأعداءتكالبميلادهمنذالاسلاميالمجتمعشهد،هنامن

كانتاعظميتينإمبراطوريتينأسقطتالتيالإسلاميةالفتوحاتأوجدت

القديمةالدياناتأصحابقادهالذيللصراعجديدةجبهاتالعالمتقتسمان

أشكالاالعداءهذااتخذ،وقدالداخلمن،وليفربوهالإسلامبهليحطموا

الفكرممب.الهجومأ!هامتعد"ة

،الهجوملهذايتصدواأنسوىذلكإزاءالمسلمونالعلماءيملكولم

الح!رنحوالمنسانيةبقيادةوجدارتهالم!ثرقةالسطويةحقيقتهللإسلامليثبتوا

علماءالثقيلةالحضاريةالمسوًوليةهذهعبءحمل.وقدالصمةيومإلىالعدلو

اليهودمجادلةإلى-وضراوقاالهجمةوطأةتحت-افمطرواالذينالكلام

المذاص!أصحابمنوكرهم،والمجوسوالنويةوالبراهلأبئةوالص،والنصارى

بعضالإسلاميةالعقيدةإلىيسربونبدأواال!ينالقديمةالشرقيةوالديانات

فطرحت،للإسلامقويكتحدالآراءهذهياعلانبعف!هموقامالوثنيةالمظهيم

يتنازعانإلهينبوجودوالقولالنبواتوإنكار،الأرواحتناسخفكرةالمجتمعفي

الإلهيةالذاتإلىوالإساءة،المعادوإنكار،الظلمةوإلهالنورإله!االوجود

علمانتعاشعواملمنقوياعاملاذلكوكان.إليلأالمخلوقينصفاتبنسبة

وتولمعت،والفلسفةبالمنطقتسلحتالتيالعقليةالحركةوازدهار،الكلام

وإثباقا.الوحينصوصلنصرةالعقلاستخدامفي

92التوحبد.ص،محمد.رسالةعبده(32)
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الرابعالفصل

والمنهجالموضوع:الكقعم

:الموضوع:أولا

الرسولهاجاءالتىالإسلاميةالعظئدهوالكلامعلمموضوعإن

.السلامعليهجبريلسيدنابواسطةتعالىاللّهعندمنوسلمعليهالئهصلى

ع!لىمحمدبهجاءمابكلريبولاشكدونالجازمالتصديقهيوالعقيدة

علم:تشملالتياليبيةبالأموريتعلق!يماوسنةقرآناربهعنوسلمعليهاللّه

علىالقطعيةالنصوصتضافرتوالتى،والسمإت،والنبوات،التوحيد

ومنها،هذايوماإلىالإسلامظهورمنذعليهاالمسلمونوأجمع،تقريرها

وملالكته،،تعالىباللّهالإيمان:وهيالستةالاسلاميةالعقدةأركانتتكون

.وشرهيضرهوالقدر،الاَخرواليوم،ورسله،وكتبه

قولهومنها،والسنةالكتاب!الأركانهذهتفصيلجاءوقد

وملائكتهباللّهآمنكلوالمؤمنونربهمنإليهأنزلبماالرسولآمنحى*:تعالى

ربناغفرانكوأطعناممعناوقالوارسلهمنأحدبيننفرقلاورسلهوكتبه

فيجاءعندمالجبريلوسلمعليهاللةصلىالنيوقول.ىكه)أ"المصروإليك

وكتبهوملائكتهباللّهتؤمنأنالإيمان!!:الإيمانعنوسألهرجلصورة

.!كه)2(وشرهضرهبالقدروتؤمن،الاَخرواليومورسله

تعريفهمخلالمنالعلمهذاموضوععنالكلامعلماءتحدثوقد

نأيقولالذيالأيجيومنهمومطنبموجزبينتحديدهفيوتفاوتوا،له

.28)1(البفرة،5

مسلم.رواه)2(
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وأفعالهصفاتهعن!يهيبحثذاٍ،تعالىاللّهذاتهوء*:الكلامعلمموضوع

الرسولكبعثفيهماوأحكامه،كالحشرالآخرةوفي،الطلمكحدوثالدنيافي

نأإلىفيذهبالتفتازافيأما،!!)3(والعظبوالثواب،الإمامونصب

الثبوتيةعفاتهعنيبحثلأنه،سبحانهاللهذات!ء:هوالعلمهذاموضوع

كبحثالآخرةبأمرأوالطلمكحدوثالدنيابأمورالمتعلقةوأفعالهوالسلبية

!!)4(.السمعياتوسائرالمعاد

إعلم!ور:فقا!الكلامعلمفيهايبحثالتيالأمورخلدونابنوعين

تصديق،هوالذيالأولىالمرتبة!بالذيالإيمانهذالناوصفالشارعأن

معأنفسنافيواعتقادها،بقلوبناهاالتصديقكلفنانحصوصةأموراوعيّن

وسلمعليهاللةصلىقال.الدينفيتقررتال!العقائدوهيبألسنظالإقرار

الاَخرواليومورسلهوكتبهوملالكتهباللّهتؤمنأن:فقالالإيمانعنسئلحين

علمفيالمقررةيمايةالاٍالعقائدهيوهذهوشرهخير،بالقدروتؤمن

.كا!)5(الكلام

مرادفاباعتبارهالكلامعلمموضوععنتحدثفقدالشهرستايئأما

وصفاته،بوحدانيتهتعاكالباريمعرفةالأصول!حى:فقالالدينأصوللعلم

بين!يهاالحقئيتعينمسألةكل:وبالجملة،وبيناقمباَياقمالرسلومعرفة

إلىمنقسماكانإذاالدينأنالمعلومومن،الأصولمن!هيالمتخاصمين

والتوحيدالمعرفةفيتكلمفمن،فرعوالطاعةأصلوالمعرفة،وطاعةمعرفة

هوفالأصول،فروعيا!نوالشريعةالطاعةليتكلمومن،أصولياكان

.7ص،الكلأمعلمفىالمواقف،احمدلهنالرحمنعبد،الألِجى)3(

.5ص،النسفيةالعقائدشرح،التفتازاني)4(

.462ص،المفدهة،الرحمنجمد،خلدونابن()5
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:العقلاءبعضوقال،الفقهعلمموضوعهووالفروع،الكلامعلمموضوع

ماوكل،الأصولمنفهووالاستدلالبالنظرإليهويتوصلمعقولهوماكل

.!!)6(الفروعمنفهووالاجتهادبالقياسليهاٍويتوصلمظنونهو

بهجاءمابنصرةيتعلققسم:قسمينإلىالدينيةالعلومالظرابيويقسم

موضوعوهذا،العقليةبالأدلةخالفهماكلوتفنيدوالأحكامالعظئدمنالدين

والأفعالالآراءمنوأحكامقضاياباستنباطيتعلقونوع،الكلامعلم

الدينأصولفييبحثالكلامفعلم.الفقهعلموهوالدينلبعليهاالمنصوص

والبحثالاعتقادأصولفيالكلامعلمولِبحث،فروعهفيالفقهيبحثبينما

والمعاملاتبالعباداتالمتعلقةالشرعأحكامالفقهعلميعابمبينمانظريفيها

.)7(عمليةأحكاموهي

ليالكلامعلماءخاضعنهاالشبهودفعالعقائدهذهإثباتإطارو!

،النبوةوفي،وصفاتهوتعالىسبحانهاللّهذاتفيفبحثواعنهاالمتفرعةئلالمط

،والصراط،والحشر،القبرعذابوفي،الأنبياءوعصمة،والرسالة

،السلامعليهعيسىونزول،والمعراجوالاسراء،تعالىاللّهورؤيةوالشفاعة

،ابىدوألعال،والكراماتوالمعجزات،والملالكة،والكبائر،النارووالجنة

لاأوالأصلحأوالصلاح!علاللهعلىيجبوهل،والاختيارالجبرومسألة

....إغ؟الشرعأوبالعقليعرفانوالقبحالحسنوهل؟يجب

.42-41ص،أج،والنحلالملل،الشهرست!لى)6(

.71ص،العلومإحصاء،نصرابو،اللارابي:راجع)7(
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الكم:علمفىالبحثمنهج:ثانيا

فهم،والنقلالعقلهاأساسيتيندعامتينعلىالمتكلمينمنهجيقوم

ثمومن،يتعارضانلاوالعقلالوحيأنهوأساسيمبدأمنجميعاينطلقون

علىالواضحةالحجةويقيم،ويسندهيعضدهوالعقلحقالوحيأنإلىذهبوا

العقيدةأصوليأن،معاوالنقلالعقلإلىيستندالعلمهذامنهج!ى!:صدقه

إقرارهافيتؤيدهالتيالأدلةعنلهايبحثأنالعقلوعلى،يقينياثبوتاثابتة

يبدأالمتكلمولأن،الحصمشبهويردالمؤمنيطمئنعقلينسقعلىوتجليتها

عقليةأدلةعلىللحصولمذهبكليذهبثمقلبياالمحانابالعقيدةبالإيمان

.!!)8(الخصمشبهوتدفعالإيمانهذاتذكر

إلىترشدالتيالكثرةالمصطلحاتعندهمكثرتذلكمنوانطلاقا

قياس:مثلالإسلاميةالعقائدصحةعبىالعقليالدليللاقامةالطرقأسلم

والالزام،والتلازم،الاحراجوقياس،الأولم!والقياس،الشاهدعلىالغائب

،)9(والتقسيموالسبروالتأويل،فيهالمختلفعلىعليهدالمتفقوالاستدلال

وغرها.

المتكلمين:منهجميزماأبرزومن

العقلي(بالدليلالعقائدإثباتأي)(1)ْالنظراعتبرواأنهم-أ

اللةمعرفةإلىالطريقلأنه.الإنسانهايكلفالتىالواجباتأولمنواجبا

+91ص،4،جالكلا!عمفى،موسىاحمدد.،صبحى()8

64إلى17ص،الاسحيةألكلا!بهَاللرق،ألالناحعبدعيد.،بىالمون)9(

واسبابهالنظرعنطويلفصلمنألكحمعمكسَمنكتابيخلولِكادلاا(ْ)

مكارثي،الأبلَحقيق،الئمهيدكتاب،الباقلاطى!كرالو:مثلاراجع.ودرجلاله

الأميريةالمطبعهَ،الأصولعوممنالمس!صفى،الؤألىحامدو(بو،5791.بيرو!
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بماهذهنظرهموجهةعضدواوقد.الشرعيةالواجباتمعرلةإلىتفضيالتي

التفكر،وجوبعلىالدالةالكثرةالآياتمنا!ريمالقرآنبهحفل

يردماكلفيالعقلواستعمال،اللّهخلقفيوالتأهلالنظرإنعامإلىوالداعية

والأح!موالعاداتوالأفكارالاَراءوإخضاع،معلوماتمنالحواسعلى

وتشنع،للتقليدذممنالقرآنفيوردبماايضالذلكاحتجواكط،للتقييم

فيغرهمخطىبترسمويكتفون،عقولهميعطلونالذينالمقلدينعلى

إلىهمأفضىالذيوالزيغالانحرافأسبابأهممنذلكمعتبرا،الاعتقافى

قالوااللهأنزلمااتبعوالهمقيلوإذاحيحى:تعالىقولهفيكما،والشركالكفر

دعوة-المتكلميننظرفي-الأمروهذا.!!)11(آباءناعليهألفينامانتعبل

العقلي.والسندوالبينةالحجةعلىالعقائدلبناءصريحة

منأكثرفيالقرآنفيتكررقدالاعتقادفيالتقليدإن!رأنوبما

إلىذهبواثمومن،الصحيحالعلمنقيضأنهإلىالمتكلمونانتهىفقد،موضع

هذهتطورتوقد.مؤمنايعدلابعقلهدينهعلىيستدللاالذيالانسانأن

ماوهو،الاعقادقلالشكبوجوبالمكلفإلزامإلىوصلتحقالنظرية

أجلمنالمنهجيال!ثكقواعدوضعابلْي)12(الذيهاشمأبوإليهذهب

القاهرهَ،الحلبىالبابيمصطفى،الاغفادفىوالاقتصادهـ.1322لأطاهرة،بولاق

المستشرقنحفيق،الكلامعلمفيالافدامنهاية،الشهرسنلألىالفنعوأبوم6691.

فيا!لةافواطعإلىالارشاد،الجوينىالحرمينوإمام.م6491لندق.كومألفريد

.3891،لهارش!،لوسيانىالمسنشرقلَحفيق.الاغفاد

أ.07،البقرة)11(

نأإلىألمحامو!هابصادألىرحلثملهالبصرهَولدهـ(321ت)الحبانيهاشمأبو()12

بضىفيوخالفه،الجلهائيعلىابىأبيهعنالكلاممحمأخذ،لَوفي

ن!الصاحيألوزيربصحبةحظى."البهئمبعية7اسمأنلهاعهمحىيطلقوكان،الفضايا
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المكلفعلىالمفروضةالواجاتأولحىحى:منأنوقرر،اليقينإلىالوصول

من!حى:بقولهالغزالمطعنهعبّرالذينفسهالتوجهوهو!!)13(،الشكهو

العمىفيكتانيبصرلمومن،يبصرلمينظرلمومن،ينظرلميشكلم

-!كه)14(والضلال

ورد،العقلوتحكيم،الإدراكوحسن،النظروجوبكانوبذلك

المتكلمين.منهجأسسمنCohnأساساوالمظبعةالتقليد

ومتابعة،نقديةوقراءة،منهجيةبدراسةقامواأفم-2

كانتالتىالسماويةوغرمنهاالسطويةالأديانجميعلأسسدقيقةتاريخية

فدرسوا.الإسلاملمواجهةقواهااستجمعتوالتي،الساحةعلىموجودة

العقيدةوبينبينهاالأساسيةالخلافمواضعوحددوا،عقائدهاأصوا!

،بعيلىاشأواذلكفيبلغواوقلى.فكريامواجهتهامنتمكنواحتىالاسلامية

والثقافة،ابرةالحصبةالعقولأصحابمنالمتكلمينمعظم!نحيث

عالجلاالتيالقظياأنفيتمثلتواقعيةالكلامعلمأكسبمما،الموسوعية

ولم،كلهاضاكأكئبرةئأليفولهالإسَاجغزيركان.للالج!هاحدكانالذيعباد

شرح11كتالههفىالجبارجمدألفاضينمالهماخكلمنإلاآرائهعلىإلدارسونيئعرف

بضادناريخ،74،ص،نديملألهنالفهرستفىترجمطَراجع)"الخمسهَالآصول

ميزان،367ص،جأ،خلكانلابنالأعيانوفيات.55ص،ج،،،للخطيب

طبفات.16ص،4ج،حجرلابنالميزانلسان،131ص،2ج،للذهبىالاعتدال

الأ!م،176ص6أأج،كئبرلالهنوالنهايةالبدابة،49ص،للمرنضىالمعنزلة

.(013ص،4ج،للزركلى

سسةموً.ونفددراسة:الإسحمفيألاللسفة.الحميدع!هدعرفاند.،فتاح)13(

.35ص،م.8491لبنان.بمرو!.الرسالة

.85ص،محمودألحلمعد:لَحعَي!.الضكلمنالمنقذ،حامدابو،الغزالى)14(
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بناءهقددوباتت،الاسلاميالمجتمعفيراجتالتيلل!ثبهاتاستجابةكانت

كما،العقليالترفهايقصدنظريةقضايامجردتكنولم،بالهدمالعقدي

،الاهتماممحاورفيالدائمالتغيرفيبارزبشكلنلمسهاحركيةذلكأكسبه

منالعقيدةعلىيردلماتبعاالمتكلمونيسلكهاكانالتيالمواجهةوأساليب

الهجوم!طريقةولكل،مقالمقاملكلفيكون*حى:واعتراضاتشبهات

يكشفما-الحطرخفيةكانتمهما-شبهةولكل،تناسيهاالردفيطريقة

ك!ك!)15(.كيدهاويردخطرهاعن

والنصرانيةاليهوديةلأع!ولالمفصلةدراساقمتندرجالاطارهذاوفي

علىاليدوفعمنالدراساتهذهمكنتهموقد.وتاريخهاوالبرا!يةوالمجوسية

أساليبتحديدثمومن،الإسلاممعفيهاتتعارضالتيالجوهريةالنقاط

معها.المواجهة

القف!ايامنجملةعلىدفاعهمركزوالليهوديةالدقيقةدراستهمففي

إنكارقضيةومنها،ونقضهاالاسلاميةئدالعقفيالتشكيكاستهدفتالتي

الإسلامية،الشريعةصلاحيةفيتطعنباعتبارهاالشرائعفيللنسخاليهود

الالهيةللذاتغليظوتشبيه،فظيعتجسيممنالديانةهذهلثابماومنها

موضوععالجواكط،الصفاتم!ثكلةتفرعتالقف!يةهذهوعن،بالمخلوقات

منبالرسلاليهودألصقهلمانظرالهمالعصمةوإثباتالذنوبعنالأنبياءتتريه

أخلاقية.تجاوزاتمنإليهمنسبواوما،رذائل

عيسى،وألوهية،التئليثقضيةداقشواللمسيحيةعرضواوعندما

وثنيةاصولذاتعاداتمنخالطهاماوكشفوا،والفداءالصلبوحادثة

والنوية،،كالزرادشيةالمجوسيةالدياناتأتباعأيضاوهاجموا،رومانية

.117ص،الإسلاعىالالكرمنهجيةفيمباحث.المطدعهدد.،النعار)15(
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الظلمة.وإلهالنورإله:خالقيناثنينإلهينبوجوديقولونالذينوالمزدكية

فيأنويزعمون،والوحيالنبواتينكرونالذينالبراهيةعلىللردوتصدوا

العقلبينالصلةمسألةنشأتهناومن.والنبوةالوحيعنوغناءكفايةالعقل

التعارضورفع،تكاملهماعلىالاستدلالفيالمتكلمونواجتهد،والنقل

والعقل،خارجمنعقلالوحيإنقولهفيالغزاليإليهاشارماوهو،بينهما

اليونانيةالفلسفةعليهموردت.وعندما)46(متعاضدانو!ا،داخلمنوحى

لمCوالمعقولالمنطقعلىأح!مهاجميعوتقيم،إليهوتحتكمبالعقلتعتدالتى

وموازين،مقاييسهاعلىوتمرسوا،أتقنوهاالذينالمتكلمينأيضاهيتعجز

معتتعارضالتيالتضادنقاطأيضافيهاوحددوا،جدالاوطرائق،حكمها

،العدممنالحلقعمليةوإنكار،أالعابقدمالقول:وأ!هاالإسلاميةالعمدة

الأجسادحشروإنكار،الجزئياتيعلمولاالكلياتيعلمتعالىاللهبأنوالقول

.المجردةللأرواح!والعظبالثواببأنوالقول

الثصوصلإثباتالعقليالمنهجاستعمالفيالمتكلمونتفاوتوقد

وحيدةكوسيلةالعقلعلىالاعتمادليأسرفمنفمنهم،كبواتفاوتاالنقلية

النصومتأويلإلىمعهاذهبوادرجةإلى،اقئإلىوالوصولالمعرفةلادراك

وأبرز.آراءهمعل!بنواالذيالعقليالنظرلتناسبأعنالَهاولَيّالمعصومة

به،ثقتهموعظمتالعقلتيارمعانجرفواالذينالمعتزلةالمجالهذافيمثال

المعادينالمللأهلمواجهةوهيهااضطلعواالتيالأساسيةالمهمةوتجاوزوا

خلافهمفكثر!!:التأويلفيوأسرفوا،الغيباعافيالبحثإلىللإسلام

ونفويم"دراسهَ:الممكلمينمنهج+.الحمبدعبدصفان،فتاح)16(

.69ص.م7991أبرلِل.8ع2س.المعرفة

64

!سلا!ية.مجلة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بل،العقيدةحمايةفيمنحمرةالكلاميةأبحاثهمتعدولم،!كه)7"(تقواهموقل

لما!!:اكسلدىالشكوكإثارةليسبباكمانتغريبةأفكارطرحإلىتعدت

إلىالمتكلمونتشوق،المدةوطلتفيهالحوضوكثرالكلامصنعةنشأت

لملولكن،وأحكامهاوالأعراضالجواهرعنبالبحثالسنةعنالذلثمحاوزة

منهيحملفلم،القصوىالظيةفيهكلامهميبلغلمعلمهممقمودذلكيكن

.كه!)18(الخلقاختلاففيالح!روةظلماتبالكليةيمحوما

وتمجيدالتأويللبالانزلاقإلىالمنطققواعدوراءانسياقهمجروقد

تمجيدفيأخرىطوائفوغلت*>:النقليةاحسابعلىالعقليةالأحكام

ئرالحظإلىوتسامى،لهالمحذدةالحدودوراءماإلىفاستشرفالعقل

لذلكونجمت،وتوحيدهاللّهمعرفةفيالحقإلىالسبلبه!تشبتالفيية

علىالسلوتشاهت،وتعطيلوتأويلجدلهناستتبعهوماالكلامعلمناجمة

أصولةالدينفيالشنيعالتفرقهذالكمانالطوائفهذهلكثرةالمسلمينعامة

.كه!)91(وفروعه

وجعل،أولىبدرجةالنصوصعلىالكلاميةآراءهبنىمنومنهم

رجحوامتشاهةأمورفيوالنقلالعاقلعندهمتعارض!اذالهامدعماالعقل

التيالقظيامنكث!رليالولوجعلىالعقلعجزعنوأعلنوا،النقل

.الأشاعرةهؤلاءبينومن.طاقتهتتجاوز

36ص،الائصالمنوالحكمةألاثمريعةبينفيماالمقالفصل،رشدابن)17(

88ص،ألضكلمنالمنفذ،حامدأبو،ال!زألى)18(

.702ص،4ج،هيمياالإ!رالباثميرمحمدآثار،البشيرمحمد،هيمىالابرا()91
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والثانية،الأولىالطائفةبينوسطاموقفاوقفمنأيضاومنهم

لمعرفةمنهماكلضرورةوأكّدوا،والنقلالعقلبينرائعاتوازنافأوجدوا

الماتريدية.وهمالحقإلىوالوصولوجلعزاللة

لنقدالعقائدتقريرليالمتكلموناتبعهالذيالعقليالمنهجتعرضوقد

عليهوعابوا،المعاصرينالدارسينأوالقدامىالعلطءطرفمنسواءشديد

منها:نفعتهامماأكثرالعقيدةإلىأساءتالتيالاخذمنجممة

العقائدإثباتفيالكريمالقرآنمنهجعنابتعدقدالمنهجهذاأن-أ

فيدائماتنجحلافلسفيةوبراهين،عقليةبأدلةفعنهواستعا،عنهاوالدفاع

:القرآناشتملبينما.والشكوكالشبهنفسهفيتثرمابقدرالمستمعإقناع

،الاستدلالطرقجميعوسلك،الأدلةوالوانالبراهينأنواعجميععنىء!

.2(كه!)ْوقررهإليهسبققداللّهوكتابإلاالعقيدةلإثباتسبيلمنوما

الحقائقإلىالتنبيهالعظئدعلىالاستدلالفيالقرآيئالمنهجمميزاتومن

ولفت،التجريبيةالمعرفةعلىوالمؤسسة،اثهدةعلىالقائمةالطبيعية

لجميعونحاطته،والاَفاقالأنفسفيالئهوأيات،الكونيةالظواهرإلىالأنظار

عميقةودراسة،واسععلمعلىفهمهايتوقفلافبراهينه،الفكريةالمستويات

سواءالمتخصصوالعالمالطميضالتهفيهايجد،للجميعمبسوطةهيبل

مشتر!عاما،تعدالتيالإنسانيةالفطرةالأولىبالدرجةتخاطبوهي،بسواء

البشر.أفرادجميعبين

هيكانتبل،تاماإ!لاالقرآنيةالأدلةيهملوالمالمتكلمينأنوالحق

المعإتوتفيرر،الظروفتجددأنغير،الكلامعلمنشأةعندالأولمنطلقهم

،62ع،المعاصرالمسلممجلة.!!القرآنىالكلامعم**.بلالَاسمد.،الغالي)02(

.49مر،،م299،
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عميقحوارفيدخلواعندماالعقليةالأدلةسبيلسلوكإلىافطراراافطرهم

يعد:فلمتفلسفتقدعقولهمكانتالذينوالوبيينوالنصارىاليهودمع

الرجوعيريدونبل،والأحاديثالآياتلهمتذكرأنالإقناعفييكفيهمحىحى

الأدلةهذهتركتوقد.!!)21(العقلمنالمشتركالقدرعلىتستندقفاياإلى

أنهايخر،الاسلاميةالعقيدةإلىالموجهةالهجماتتراجعفيالقويأثرها

تجريدية،مسائلعنعبارة-طهوانحطالكلامعلمتدهوربعد-أصبحت

عليهوبناء،الحياةتطورمعتتجاوبتعدفلم،الفموضيشوهاعقل!ةوأدلة

العقائد.تقريرليالكريمالقرآنمنهجإلىالعودةإلىالدعوةهذهجاءت

لأنهاللةوجودعلىالبرهانلإقامةأساساالمنطقمناتخذأنه-ب

،للإيمان(ساسايكونأنيصحلاالحطأإليهيتسربأنيمكنوما،الخطأمظنة

التىللنتيجةمناقضةنتعجةإلىنصلأننفسهالمنطقبواسطةيمكنأنهكما

يخربالمنطقالايمانإئباتفيالمتكلمينطريقةكانتلذلك،سابقاإليهاتوصلنا

نتيجةأسوأوهذه-الاعتقادفيالضلالإلىيؤدكَطالذيالحطلاحتمالصحيحة

أفامحمودالحليمعبدالاماميرىالقاليونانيةبالفلسفةالإشتغالعنهاتمخض

ال!الالهيةئلالمطلهواخضعت،البضرىالعقلتأليهعلىقامتوثنيةفلسفة

تجدأنأ.ادتوقد>يح:سليمنحرجإلىفيهايملأوففيهايخوأنيمكنهلا

ولاأجدىفماالمنطقفنهوضر3وثنيافنافاخترعتالحطأمنيعممهابما

إلىالوصولفياليونانالفلاسفةمحاولاتجميعأخفقتحيث،)22(!كهأغنى

بيدهالذىالإاليالممدرإلىتفتقرلأنهاالفيبعالمبخصوصنهالْيةنتيجة

ذلك.مفتاح

.30،ص.الاسدسالفكرمنهجيةفىم!احث.المحدع!دد.،النجار)21(

.133ص.والص!الاسلام،الحلمجمد،محمود()22
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تقريرلياليونافيالمنطقعلىالاعتمادبشدةالإبراهيميانتقدوقد

هذاكانلوحى!:فقالذلكعنعجزهوبيّن،اظلدةالظبتةالإلهيةالعقائد

مثلاوافندسةالحسابتنقفكقواعدلاطبيعيةقواعلىذاالمستحلىثالعلم

!بتتهاوىالقواعدتلكرأيناولكظ،عناءمنتعلمه!الناسيلقيمالخف

لهينبريحتىالبافييبنييكادفلا،الءكفقاقيعالقلميةأوالقوليةاباظرات

.!!)23(علاماويتبربنىماينقضهادم

موافب!اختلاطإلىالأرسطيالمنطقاستخدامفيالمتكلمينتوسعوجر

الأسلوبكلبةإلىأدىمما،عليهوفينهاالفلسفيةبالمواضيعالكلامعلم

منهالظيةواصبحت،الجدلمطالكلاماًسلوبعلىالشرحيالتقريريالفلسفي

للعقائدالانتصاروليسابطقيةوالبراهينالعقليةالأدلةمنقدرأكبرحشد

عنها.والدفاعالإسلامية

الطريقتاناختلطتولقد!ء:قولهفيخلدونابنإليهأشارماوهو

مسائلوالتبستالمتأخرينهؤلاءعند(الفلسفةوطريقةالكلامعلمطريقة)

عليهيحصلولا،الآخرمنالفنيىاحديتميزلاجميثالفلسفةبمسائلالكلام

علىللاطلاعالعلمطلبةهايع!الطريقةهذهأنإلا...كتبهممنطلبه

.!!)24(فيهاذلكلو!ورالحجاجمعرفة!والإغراقالمذاهب

والحظظتقويتهوايإيمانإيجادعنعاجزاا!كلامعلمأصبحوبذلك

المجردةالمعرفةلإنتاجعقليةطريقةإلىوتحول،صا!يانقياالعقيدةجوهرعلى

يعدهماوهو،الفلسفيةالتأويلاتفيمغرقةفرعيةقضاياإلىمباحثهبهوتشعبت

.والركودالانحططنحوالعلمهذااتجاهبدايةالدارسون

.89ص،أج،الإبراهيميالبشيرالشيخآثار،ال!شيرمحمد،الإبراهيمى)23(

.431-43صه،المفدمة،الرحمانعبد،خلدونالن)هـ2(
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الحريةالعقلومنح،الطبيعةوراءفيماالبحثفيأفرطأنه-ج

نطاقعنخارجاغيبياأمرا!نولوحتىللبحثشيءكلإخضاعليالكاملة

والتعطل،التأويلمتاهاتفييرلقونالمتكلمينجعلالذيالأمروالحسالعقل

وعالمالالهيةالذاتتمسالتىوالو!تالنظريةالفروضمنكرفيويقعون

فيوردفيماعقولهمإليهتوصلتماتحكيمإلىويغ!طرون،الغيب

ليجعلالقرآنجاءبينما،العقليتبعالنقلفأصبح،المعصومةالنصوص

.والادواكالفهموظيفته،للنقلتابعا-الفيبيةالمساثلفي-العقل

وخاصة-المتكلمونحاولأنبالعقلالثقةليالإ!راطنتائجمنو!ن

كلتعليلوالتطس،الأخلاقىللتقييمالالهيةالأح!مإخضاع-المعتزلةمنهم

بحثهم!فيالشاهدعلىالظئبقيالرلطريقةاستعمالهمذلكومن.إلهيفعل

همانتهىوقد،الانسانعلىاللةذاتقياسومعناها،وصفاتهتعالىاللّهذات

نأإلىيفطنواأندون،تعالىالئهعلىواجبالعدلبأنالقولإلىالصسهذا

تعالىاللّهأخضعناوإلاحى*:الإنسانعدلعلىيقاسأنيصحلااللّهعدل

(.)25كه-وأبدعهخلقهالذيوهوالطلمهذالقوانين

الكبائرلأصحابوسلمعليهاللةصلىالنيشفاعةإنكارأيضاومنها

بعدالميتتنفعلاالأحبابواستغفارالأهلدعاءأنوادعاؤهم،توبةدون

هذاوفي،فقطالعملهذاعلىيحاسبوهو)26(بوفاتهينقطععملهلأنموته

الذاتلطيعةمراعاةدون،فيهابلغالجافالعقليالقياسنحونزوعأيضا

الحشرصورةستكونوكيفوماهيتهاكنهلأالإنسانيدركلاالتىالالهية

.والحساب

.52ص.الطلاموعمالفيدة.محمودد.،الخالدي()25

4،035ج،الكلامعلمفي،محموداحمد.د،(صيهحى)26 - L934.
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أبوتصدىكيفالألث!اعرةالمتكلمينكتبترويالسياقهذاوفي

الصلاحمبد(لينقضالمعتزلمطالجبائيعليأبلأستاذهالأشعريالحسن

قياسيةعلةإلهيفعللكليجعلواانالمعتزلةخلالهمنحاولالذيوالأصلح

ثلانة:فيقولكما:الجإئيعليأباالأشعريسأل!قد،البشرقدراتعلى

أهلمن،والكافرالدرجاتأهلمنالمؤمن:الجبائيقال،وكافروصىمؤمن

إلىيرقىأنالمبىأراد!ان:الأشعوي،قالالنجاةأهلمن،والصىالهلكات

هذهنالقدالمؤمنإنلهيقاللا:ابئىقال،؟يمكنهلالدرجاتآهل

ليسالتقصرإنقالفإن:الألشعريقال.مثلهالكوليسبالطاعةالدرجة

يقول:الجبائيقال.المؤمنكعملالطاعاتمنعملتكنتأحيي!فلو،مني

وأمتكمصلحتك،فراعيتولعوقبتلعصيتبقيتلوأنكأعلمكنتاللةله

علمتربيا:الكافرقال:فلوالأشعري،قالالتكليفصإلىتنتهيأنقبل

فانقطع؟صغيرافامتنيمثلهمصلحتيراعيتفهلاحالمطعملتكطحاله

.27()ئياب

دالةمناظرةهذه?:إنبقولهالحادثةهذهعلىخلكمانابنعلقوقد

أفعالهوأنيشاءمنبعذابهيختصكطيشاءمنبر!تهيختصتعالىاللّهأنعلى

أنهأصولنامنحيحى:السبكيقال)!2(!كهالأغرأضمنبشىءمعللةغر

الملكمالكهوبلعليهيعثهلشيءشيئايفعلولاشيءعليهيجبلاتعالى

92()ممه!يسألونوهميفعلعمايسأل،لاالعالمينورب

893،ص3ج،الأعانوفمات،خلكانابن)27(

893ص-3ج-ننسهالمصدر)28(

251.-025ص-2جألاثمافعهَطبقات،السبكى)92(
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بالتجريدتتسمعباراتفي،وقيدهاسلبيةصياغةالعقيدةصاغأنه-د

للدينالحارجيةوالأشكالالرسومعنديقفالذيالعقليالجفافو،الخالص

الإيمانصفاءأفقدها،مماالعاليةومقاصدهاالحقيقيجوهرهاعنيكشفولا

العقليخاطبالذيالقرآفيالمنهجعنها،وابتعدوالوجدانالعاطفةوحرارة

المخالفينجمهورعنهعبرماوهو،المستوياتكلمعينسجمبشكلوالقلب

والأعرافوإنالجواهرفيبالنظرتتأتىلااللةمعرالةإنحىحص:بقولهمالمنهجالذا

لاماالعلمغامضمنوأصابوا،عليهميجبلاماتكلفواقدذلكفعلواالذين

ينظمبحتانظرياعلماالعقيدةأصبحت.وبذلك)03(!!العوامعليهيقدر

العصرلياطسبةالاَلاتذلكتفعلكطالنتائجويستخلصالمقدمات

منأقلليالإسلاميةالعقائدجملةالنسفيالإماملحصوهكذا:حى*الحديث

آخرفيجعلهامفردةيتيمةصفحةفيالمواقفصاحبوأوجزهاع!فحتين

كه!)31(الموسوعيكمَابه

الحقيقيمجالهاعن،وأبعدهاسلبياتأثرافيهاالأسلوبهذاأثروقد

المماحكاتمجالإلىوالوجدايةالعقليةمستوياقابكلالبشريةالنفسهوالذي

فيوجهالإنسانيغمرحياشعورا!نتأن،فبعدالفلسفيةوالجدالاتاللفظية

والطمع،منهوالرهبةاللةفيبالرغبةانحهجووبملأ،والصلاحالخيرنحوطاقاته

،والجهادالأرضتعصرإلىدافعاكانتاْن،وبعدعقابهمنوالحوفجزالْهفي

يتبادلهاجامدةللسفيةمقولاتإلىتحولتاللةلغرالعبوديةمنالإدلتخليص

.ع16س.المعاصرالسملممجلة،،الفرآنيالكحم**عمبلفاسمكد.الغالى)03(

.88حمام62.2991

إسحيةمجلة!ونفويمدراسة،المئكلمينمنهج"،الحميدجمدعرفان،فتاح)31(

.70،ص،م7994أطك،8ع،2س.لمصفة
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،أوبالنفسيسموو،1الأخلاقويصلحالوجدانيثيرمافيها،وليسالحصمان

جعل،مماالسلوكيهذبأوالحرعلىيحث،أوالمعاصيمنالقلبيطهر

يعطيالذيالجافالوسطهذاليومموهاوفعاليت!حيويتهاتفقلىالعقيلىة

إيلأآلتالتىاطلةالعلطءأحلىصور.وقلىالعقليللاستلىلالالأولوية

وتكلمارجلانتقابلحىحى:فقالالطريفةالحادثةهذهفيذلكبسببالعقيدة

فيواستطرد،بالأبصاريرىولاجارحةولالهلايدإنه:الأولفقالاللّهفي

ويميناوساقايدالهإن:الاَخروقال،المعتزلةيفعلكماعنهالصظتنفي

،أعفاءمنالإلهيةللذاتالمجسمةتثبتهماكللهوأثبتعليهيستقروعرشا

الطريق،فيقادمأولإلىيحتكطأنعلىإتقفاثم،لرأيهيتعمبكلّواختصما

عنفيتكلمأحدكطأما:!ظلالمسألةعليهوعرضارجلعليهمقدموعندما

تعالى،إنسانعنليتكلمالاَخروأما(بتاتالهوجودلالثيءعنأي)عدم

.)32(!!كبيراعلوّاقولكطعناللّه

اللاحقةالأجيالفيتأثرهايختلفالعقيدةجعلالذيالسببهووهذا

عليهاللّهعلىالرسولعنأخذهاالذيايأولالقرآفيالجيل!تأثرهاعن

كلامهم،ليالعربأساليبمنالمعهودوفقوفهمها،الاترآنيةبأصولهاوسلم

فيوبالحسابرسلهوبخاتموبأنبيالًه،الشركعنالصرهالأحدالواحدبالتةقآمن

لماهياقا:يتعرضواولمالعقائدهذهجزئياتفيالصطبةيفكرولم،أخرىحياة

عملياتشريعيافكرافيهافأنتجواالعمليةالمسائلإلىجهودهمصرفوابل!ء

نقلواحيث،واظرجيةالداخليةالميادينفيعظيمةاتصاراتوحققوا،رائعا

.352ص،جأ.الك!علمفى.محموداحمدد.،صلهحى()32
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والسلاموالحروالعدلالحقرايةور!عواوشعوباأممابهفهدواالطلمإلىالإسلام

.!!)33(شاسعةبلادفيوالتوحيد

الايماناهتز،العقليوالجدلالكلاميالتنازعإلىالعقيدةانتقلتفلما

يوجهالذيايوثبالحيالتيارذلكتعدولم،النفوس!وتزعزعالقلوبفي

المقولاتهذهفهمعناكسعامةوعجز،سلوكهعلىويسيطر،الفرد

.والحرافاتالدعمنضخمركامإلىالعقائدعندهمتحولتالفلسفية

الكلاميةالأفكاربهاتسمتالذيالتعقيدهذاعلىالكثرةالأمئلةومن

يمكنولاالذاتغرولاالذاتعينليستالصفات>>:الصفاتيةيقولهما

وذمعنىوإنما،هوهووعلمهعالماللةعلمانأو،اللّههواللةعلمإنالقول

بسمع،مميع،بإرادةمريد،بحياةحي،بقدرةقادر،بعلمعالمفالئة،علم

،مريدا،حيا،قادرا،عالماسبحانهيزلولم،قديمبكلاممتكلم،ببصربصر

قدرةلهأنقادروأنهعلمالهأنعالماللهأنومعنى،متكلما،بصرا،مم!عا

أوحيقادرأوعالمإنهالذاتمفهوموليس،الصظتسائرفيالأمروكذلك

-!!)34(غيرههيولاهوهيلابالذاتقائمةصفاتهيوإنما...

وليست،إدلّههواللةوعلم،اللةهياللةقدرةإن:المعتزلةوقال

نأيمكنلاأخرىناحيةمنولكن،الطلمهوالعلمولا،الظدرهيالقدرة

فالعلم.العلمعنتعرىوقدالطلمولا،القدرةعنمجرداالظدرُيُتَصَوًرَ

بينما،الأعيانليلاالأذهانفيةموجودمشتركةصفاتوابهَوالقدرة

كُلُوصفةذاتاللذهنيعرضإنه،فيهاشتراكلانحتصالأعيانفيالموجود

عنالعلمصفةتنفكلاذلكومعالذاتنفسهيالصفةفليست،حدةعلى

.36ص،الإسلاصالفكرلَجديد،محممند.،الحميدعلد()33

.032ص،جأ،الكمعلمفىمحمودأحمدد.،صبحى()34
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حولومعقدةمطولةكلاميةأبحاثفيبعيدشأوٍإلىوذهبوا()35اظرجفيالطلم

.والصفاتالذات

الاعتقادفيالصعبالسلفالاقتداءآثرواالذينالسلفيةأعرضبينما

حلاالكلاميةئلالمطمنلكثرووجدوا،والتعقيداتالمجادلاتهذهكلّعن

ومقنعابسيطاطرحهمفجاءالفقهيوالبحثاللغويالتحليلأساسعلىيسرا

مشكلةفيالطحاويأوردهماومنه،المسلمينلجمهورمرضياواحدآنفي

المقدسةبالذاتعُذْتَفقدباللّهأعوذقلتإذاإنك*ء:قالحيثالمفات

منبوجهعنهتنفكلاوالتيوجلّعزّلهاكبتةالكمالبصفاتالموصوفة

لمذلكومعاللَةصفاتمنبصفةعذتفقداللّهبعزةأعوذقلتوإذا،الوجوه

لامعناهافيالذات!ان،الذاتلفظمنيُفْهَمُالمعنىوهذا،اللّهبغرتعذ

علم،ذات،عزّذات،قدرةذات،وجودذاتأيمضافةإلاتستعمل

الذاتأنفَعُلِمَ.،الكلمةمعنىأصلهذا،ذوتأنيث،صاحبةبمعنىكذافذات

افتراضللذهنعَرَضَوإن،الوجوهمنبوجهعنهاالصفاتانفصاليُتَصَوَّزلا

اللّهصلىقالوقد.فالمحاليُعْرَكماتمامالمنه،الصفاتعنمجردةذات

التاماتالنهبكلماتأعوذ،أجدماشرمنوقدرتهاللّةبعزةأعوذ:وسلمعليه

!كه)كا!(اللّهبفرالس!لامعليهالبىيُعْذْولم،خلقماكلمن

33صه4،ج،الكحمعلمفىمحمودأحمدد.،صبحى()35

الدينصدر:شرح.السلاليةالعقيدةعلىالطحاوبهَشرح،جفرأبو،ألطحاوي)36(

.64ص.،الحننىألؤأبىبن
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ويثعوريذوقيتصوركلواستبعاد،التجريدليالايغالهذاولعل

إحياء:كتابهتسميةإلىبالغزالىحداالذيهوبربهالانسانعلاقةمنوجدايئ

)37(العمدةإلىالعاطفةوحرارةاليقيندلقةلاعادةمنهمحاولةفي،الدينعلوم

وجنوح،الكلاميةالفرقنحتلفبينالتعصبروحشيوعهـ-

والسعي،والاطدبالكفرالاقاماتوتبادل،خصومهمإفحامإلىالمتخاصمين

لنصرةوليسوالظهورالغلبةأجلمنالمناظرةوطرائقالجدلوسائلإتقانإلى

بينالخلافناوإيقادفيدوراالسياسةلعبتكط،الدينعنوالدلاعالحقيقة

المسلمين،كلتمزيقإلىادىمما،اْخرىضدلفرقةبالانتصارالمتكلمين!رق

الحقائقتغيرإلىآخرينوميل،بعضابعضهمحقفيخطرةأح!موصدور

بقوله:الأش!عريإليهأشارماوهوالحصماقوالوتحريفالوقائعوتزييف

النحلليويصنفون،المقالاتذكرمنيحكونماحكاية!بالنالررأيتءحى

وبين،نحالفيهقولمنيذكرهفيماوغالط،يحكيهفيمامقتصدبينوالديانات

فيللتقميتاركوبينيخالفهمنعلىالتشنيعإرادةالح!يةفيللكذبمتعمد

نأيظنمانحالفيهقولإلىيفيفمنوبين،المختلفنِناختلافعنروايته

!كه)38(المميزينالف!ءسبيلولاالربانيينسبيلهذاوليس،بهثلزمهمالحجة

عندالوقوفاًنفسهم(لزمواقدالمتكلمينيرأنمنالركموعلى

نأإلا،خصومهمآراءمناقشةفيوالموضوعةالدقةوتحري،المجردةالحقيقة

أجواءيحيون!*:!نوالأفمالالتزامبذلكالوفاءمنيتمكنلممنهمعددا

المغلقةالأحاديةوالنظرة،الحادةالمذهبيةبالاستقطاباتاتسمتوتاريخيةفكرية

إسلاميةمحلة!.ونمَويمدراممةالمئكلمينمنهح".الحميدع!دعرفان،فناح37()

701ص.م7091فريل،8ع،2س،فةالمص

المالدمة.،المصلينواختلافالإسلامينمفالات،الحممنابو،الأشصي)38(
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ولعل،!كه)93(ونظررأيمنتعتقدهليماإلاالحقترىلاوالتي،ذاقاعلى

تالبغدا-ي)أصدرهاالتىفيهاالمبالغالأحكامتلكذلكعلىدليلأوضح

تكفرعنيتورعلموالذي،والجماعةالسنةأهلمنكانالذيهـ(942

أموالهمواعتبار،خلفهموالصلاةعليهمالصلاةوتحريم،والمعتزلةالحوارج

.)04(السنةأهلوبينبينهمالتوارثوعدم،يئا

التعصبشاالامماكثرويخرهاالأمثلةهذهجميعأنفيهشكلاومما

عنيلزملابماالحصوموالزام،والإكراهالقهرشاسةضحيةوقعتقدالمقيت

علىالظئمالكريمالقرآنمنهجمعوصارخواضحتعارضذلكوفي،مذهبهم

مبدأوتقريرهتأكيده!الكريمالقرآنإن!حى:الدينفيالإكراهمنعأساس

الايماناًن:مفادهاخلقيةدينيةقاعدةللبشريةأثبتقدالدينليالإكراهمنع

الإدراكعلىمب!اختيارعنيكونأنلابدوأنهخالصةباطنيتةقضية

.كه)41(كهواليقين

إسلاميةمعلة".ونفويمدراسةالمنكلمينمنهع!.الحميدعبدعرفان،فناح()93

701ص.م70"أافك،8ع،2س،المعرفة

.357ص،الفرقبينالنرق،ألقاهرعد،البظادي()04

.601ص،سابقمرجع،ألمجيدعدصفان،فتاح)41(
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الخامسالفصل

الكلامعلممصادر

الديلألة:اصولعنالإبلألة-،

هـ(033)تالأشعريالحسنلأبي

،الأشاعرةطريقةعلىالسلفيةالعقيدةمصادرمنالابانةكتابيعد

بطريقةوعالجهاوالجماعةالسنةأهلعقيدةتبنّىالذيالكلاميالمذهبوهو

!تخوضولا،التأويلاتليتسرفولاوالنقلالنصبينتوفقعقلية

المتشاهات

نلإمامومتابعتهوالقدريةللمعتزلةالقويةمعارف!تهمؤلفهفيهأعلنوقد

الحقعنالزائغينمنكثررا!ان.بعدأماحي*:مقدمتهفيفقالحنبلبن(حمد

منمضىومنروْسائهمتقليدإلىأهواؤهمهممالتالقدروأهلالمعتزلةمن

أوضحولا،سلطانابهاللّهيترللمتأويلاآرائهمعلىالقرآنالأولوا،أسلافهم

المتقدمينالسلفعنولا،العالمينربرسولعننقلوهولا،برهانابه

عليهاللّهصلواتاللةنىعنعليهماللّهرضوانالصحابةرواياتفخالفوا

اللّهصلىاللةرسولشفاعةوأنكروا...بالأبصاشوجلعزاللّهرؤيةفيوسلامه

فزعمواالقرآنبخلقودانوا...القبرعذابوجحدوا...للمذنبينوسلمعليه

...المجوسلقولنظيراالشريخلقونابىدأنوأثبتوا،البشركقولالقرآنأن

الضريخلقالشيطانوانالحيريخلقوجلعزاللّهأنالقدريةوزعمت

الزيغأهل،والحروريةوالمرجًةالجهميةمنالبدعأهلجميعوكذلك...

.!كه)،(والسنةال!بوخالفواابتدعوافيما

.6،-12-،،ص،الدياثةأصولعنالإبلألة،الحسنأبو،الأشعري)1(
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خروجاهاالقوليعدالتيالكلاميةالقفايافلأمهاتعرأنوبعد

المعتزلةقولأنكرتمقدقائللناقالفان!!:قالالنقيةالسلفعقيدةعن

الذيقولكمفعرفونا،والمرجئةوالراففةوالحروريةوالجهميةوالقدرية

التيوديانتنا،بهنقولالذيقولنا:لهقيل،تدينونهاالتيوديانتكم،تقولون

آلهوعليهاللةصلىنبيناوبسنة،وجلعزربنابكتابالتمسك:هاندين

بذلكونحن،الحديثوأئمةواكبعينالصحابةعنرويوما،وسلم

ورفع،وجههاللةنضرحنبلبناحمداللّهعبدأبوبهيقولكانوبما،معتصمون

الفاضلمامالاٍلأنه،مجانبونقولهخالفولمن،قائلونمثوبتهواجزلدرجته

المنهاجبهوأوفحح،الضلالبهودفع،الحقبهاللةأبانالذقيالكاملوالرئيس

)2(.<<الزالًغينوزيغ،المبتدعيئبدعبهوقمع

مباشرةالكتابهذاألفقدالأشعريأنصبحيمحمودأحدويرى

أهلمذهبإلىال!رممثليهأحدكانالذيالاعتزالمذهبمنتحولهبعد

ومما.عنهمويدافعللمعتزلةفيهايدعوسنةأربعونعليهمضتأنبعدالسنة

هموتشهرالمعتزلةعلىعنيفهجوممنثناياهلييحملهماذلكعلىيدل

ألفهأنه!يبدوالإبانةأما!حى:يقولذلكوفيإدانتهمفيوشدة،وباَرائهم

يعرفلاالمذهيوالتحول،للمعتزلةمسرفةخصومةيحمللأنه،التحولعقب

عقبالعداوةتكونماوأشد،عداوةإلىتأييدمنانتقالوإنما،الاعتدالعادة

معلأ!كارهممشوهوعرضالمعتزلةعلىشعواءحملةالابانةفيو،التحول

.!!)3(آرائهمبحقيقةوالعميقةالدقيقةالأشعريمعرفة

.17ص،الديلألةاصولصالإبلألة،الحسنابو،)2(الأشصي

.56ص،2ج،الك!علمنى،محموداحعدد.،صبحي)3(
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(هلقولليالأولالباب:باباعشرستةعلىالكتابويشتمل

الثالث!والباب،والسنةالحقأهلقولإبانةفياكفيوابىب،والبدعةالزيغ

ليالكلامفيالرابعوالباب،الاَخرةليبالأبصارتعالىاللةرؤيةإثباتليالكلام

فيالروايةمنذكرفيماالحامسوالبابنحلوقغ!رالنهكلامالقرآنان

إنهأقوللاوقالالقرآنليوقفمنعلىالكلامفيالساددروالباب،القرآن

.نحلوقغبرإثهأقولولانحلوق

فياكمنوالباب،العرشعلىالاستواءذكرليفهوالسابعالبابأما

الجهميةعلىالردفيالتاسعوابىب،واليدينوالبصروالعينينالوجهفيالكلام

فيالكلامفيالطشروالباب،صفاتهوجمغوقدرتهتعالىاللّهعلمنفيهمفي

أعمالتقديرفيعشرالحاديوالباب،ذلكفيالمعتزلةعلىوالردألارادة

الروايات!ذكرفيعشراكفيوالبابوالتجويزوالتعديلوالاشطعةابىد

فيعشراظمسوالبابالحوضفيالكلامفيعشرالثالثوالإب،القدر

فيهتحدثالذيعشرالسادسبابىبال!بوخم،القبرعذابعلىالكلام

إمامةثبوتعلىنصكما،المحابة(فضلأنهوبينالمديقبكرأبإماملأعن

عنهم.اللّهرضيوعليعثمانع!رو:بعدهمنالثلالةالحلفاء

،بالقاهرةالكتببدارواحدة:منهاعديدةنحطوطةنسخمنهتوجد

العثطنيةبالجامعةواْخرى،701عقائد:رقمتحتالتيموريةبالخزانةوأخرى

.)4(305رقمتحتآبادبحيدر

فيالدكنآبادبحيدرالهندفيالأولى:عديدةطبطتالكتابطعكما

دونالمنيريةبالمطبعةمصرليواكنيةهـ،أ321عامالحجةذيشهر

عامأيف!ابمصروالرابعةهـ،9134عامالممريةالجملبمطبعةواكلثة،تاريخ

.377ص،2ج،الصبيالتراثثاريخ،فؤاد،سزكين()4
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علىذلكفياعتمدتإفاقالتالتىمحمودفوقيةالدكتورةهـبتحقيق7913

ثلاثةمنأكثرتبلغبحواشيأرلقتهوبمقدمةللكتابوقدمت،خطيةنسخأربع

عامالبياندارمكتبةعنصدرتدمشقفيوالرابعة،5(الابانة)نصأضعاف

أيفااعتنيالذيالأرناؤوطالقادرعبدبتحقيقأم،819-أهـ104

وأحاديثه.آياتهبتخريج

:الاعقادأصولفيالأدلةقواطعإلىلإرشاد-2

هـ(478)ثالجوينىاللّهعبدبنالملكجمدالحرمدنلإمام

ألفه.الأشعريهذهبعلىالعظئدمؤلفاتأحدالكتمابهذايعد

أصحابومناهضةعنهاالدفاعثم،لهاوالاستدلالالدييةالعظئدلبنصاحبه

أسلوبهتميز.وقدهايموجعصره!نوالتي،للدينالمظلفةوالمذاهبالمظلات

وسطسبيلاسلككما،غموضولاتعقيديخرليوالتركيزوالوضوحبالفوة

يدعوالذيوالاال!تطرادالإسهابإلىيمللمحيثالكلاميةالقفاياعرضفي

.)6(والاهاماللبسإلىيؤدينحلاإيجازايوجزولم،والساَمةالمللإلى

فيهوعابمفم!ولإلىبابكلوقسم،أبوابإلىكتابهالجوينىقسم

كانالتيالأش!عريةللعقيدةمنتصرا،عصرهلبشائعةكانتالقالعقيدةقفايا

وحقيقة،النظرأح!معنتحدثوفيها:للإ!تأولا.فعرضأقطهاأحد

عزاللّهرؤيةوجواز،وصفاتهبالصانعالعلمواثات،العالموحدوث،العلم

والتجوير،والتعديل،وحكمهاوالاستطعة،الأعمالوخلق،وجل

والأصلح.والصلاح

6ص،عونبشير:تفديم،الديانةاصولشالإبلألة،الحسنأبو،الأشصي)3(

ص:ص،وزميلهموسىيوسفمحمد:تفديم،الإرشاد،المعالىابو،الجوينى)6(
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،الاَخرةأح!ممنجملاوذكر،النبواتإثباتقضيةثانياوعاج

وأحكامالصحابةلبعضجرىوماالامامةعلىبالكلامال!بوختم

منيتمكنأنقبلم3191عامتوفيولكنهلوسيايئالمششرق.حققهذلك

الحميدعبدالمنعمعبدوزميلهموسىيوسفمحمدالدكتورأيضاوحمَقه.نشره

.7(0591?)عاماظنجيبمطبعةوطبعبمقدمةلهوقدما

الكلا!:علمفىالخوضاستحسانرسالة-3

.هـ(033)تالأشعريإسماعيلبنعلىالحسنلأبى

وقد.بدعةبالكلامالاشتفالاْنظنمنعلىالردفيرسالةوهي

،الكلامعلمفيالحوضبشدةيعارضونوالمحدثونالفقهاءكان

ويكتفون،بالعقلالعقائدفيالخوضويتحاشون،بالزندقةالمتكلمينويتهمون

هذاالأشعريألّفوقد.وردكطوالسنةالقرآنفيجاءمابكلبالتسليم

معارضتهوأعدن،السنةأهلمنوتقربالاعزالتركأنبعدالكظب

علمأنليبين،المعتزلةفعلكطالإلهيةالأفعالفيالعقلتحكيمفيسرافللاٍ

.العلومأفيدمنسيكونفمانه،العظئدتقريرفيالصوابجادةالتزمإذاالكلام

جعلواالناسمنطئفةفمانبعدأماحى!:بقولهلل!بقدموقد

التخفيفإلىومالوا،الدينعنوالبحثالنظرعليهموثقل،رأممالهمالجهل

،الضلالإلىونسبوه،الدينأصولعنفتشمنعلىوطعنوا،والتقليد

والجزءوالأكوان،والعرضوالجسم،والسكونالحركةفيالكلامأنوزعموا

هدىذلك!نلووقالوا،وضلالةبدعةوجلعزالباويوصفات،والطفرة

.كهكه)8(...واْصحابهوخلفاؤهوسلمعلطاللّهصلىالبي!يهلتكلمورشادا

.148-447ص،2ج،الكمعمفي،محموداحمدد.،صبحى)7(

.صهأ6الكلامعلمفيالخوضاسنحسانرسالة6الحسنالور،الأشعري)8(
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الكلامعلمرفضفيوحججهمالمخالفيناعتراضاتبسطوبعدما

الكلامعلممحاسنعرضفيفصلثم!!اوجهثلاثةعنهالجواب*!:قال

رقمتحتبافنداللّهفيضليمهنحطوطةنسخة.توجد!يهالحوضواستحسان

1344عامأخرىهـومرة4323عامآبادحيدرفيطبعكما،/21642

+)9(أم539عامبيروتفياليسوعيمكارثيالأبونشرههـ،

:الإغقادفىالاقتصاد-4

هـ(505الغزألي)تمحمدبنهحمدحامدلأبى

الفكرمعالممنبارزامعلماالغزاليحامدأبوالاسلامحجةيعد

-فحدد،الأشعريةالعقيدةعياكةفيهاكتملتوقتفيجاءفقد،الإسلامي

عنأبعدهحينالكلامعلم-والظملةالعميقةالمتنوعةاطمبةئقافتهخلالمن

علمعنالعوامو!الجامالاعكادفيبالاقتصادمطالباعنهالعواموأبعدالعوام

،الجدلبمنطقتربيتهمعلىالإيمانبروحالمسلمينجمهورتربيةوفدم،الكلام

عنللدفاعالمسلمينبعضإلايلزملاكفايةفرضالكلامعلمأنأعلنو

والمخالفين.الزنادقةوأغاليطتلبيساتوبيان،العقيدة

عرفهاأووالفلسفةالدينبينالتوفيقفيالفلاسفةدعوىأبطلكط

وأئبت،عنيفاهجومااليونانيةالفلسفةوهاجم،والشريعةالحكمةبينبالتوفيق

قضىوبذلك،العقلطريقعنالحقطلبوهوعليهقامتالذيالأسالم!خطأ

سيناوابنالفارابنحوعلى!علسوفبعدهمنيعرفاللمء!ى:عليها

كه!)15(.قبله

.376ص،2ج،الصبىالئراثتاريخ،فؤاد،سزكمن)9(

.167-166ص،2ج،الكلامعلم!ي،محموداحمدد.،صبحي)15(
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فيهعاجوقد،الكلاميةيهبهأشهرمنالاعتقادفيالاكعصادوكتاب

القواعدإلىمستندةفلسفيةمعالجةالطبيعةوراءوماالالهياتمسائلجميع

فيالبئيالغزالمطعمليمثلال!بهذاأنعزقولكريمويرى.الإسلامية

العقائد،ميدانفيمؤلفاتهأوسعمن-نظرهلي-وهو.الطبيعةوراءهاحقل

)44(.الشةأهلعندالعقاثدقواعدعنالعقليلبحثخصصه

دلّهالحمدحىحي:+الاعتقادفيالاقتصاد+كتابهمقدمةفيالغزالمطقال

أفئدقموعمر...الشةوأهلالحقعصابةعبادهصفوةمناجتىالذي

محمدوصفيةنبيهلسانعلىأنزلهماأسرارإلىهااهتدواحتىاليقينبأنوار

المنقولالشرعبينمعاندةلاأنوتحققوا...المرسلينسيدوسلمعليهاللّهصلى

ايقليد،علىالجمودوجوبالحشويةمنظنمنأنوعرفوا،المعقولوالحق

تغلغلمنوأن،البمائروقلةالعقولضعفمنإلابهأتواماالظواهرواتباع

ماالشرعقواطعبهصادهواحتىالعقلتصرففيالمعتزلةوكلاةالفلاسفةمن

إلىهؤلاءوميلالتفريطإلىأولئكفميل.الفطئرخبثمنإلابهأتوا

قواعدفيالمحتومالواجببل،والاحتياطالحزمعنبعيدوكلاهاالإلراط

لكوسيتضح...المستقيمالصراطعلىوالاعتمادالاقتصادملازمةالاعتقاد

تحقيقهاالمقترح،السنةأهلعقائدقواعدعلىالاطلاعإلىالمشوقأيها

فريقوالتحقيقالشرعبينللجمعبالتو!يقيستأثرلمأنهالأدلةبقواطع

.د(!ممه)2الفريقهذاسوى

،والمقدماتالتوطئةمجرىتجريتمهيداتأربعةعلىكتابهرتبوقد

الكظية،فروضمنوأنه،الدينفيالمهماتمنالكلامعلمأنفيهابين

.65ص،الإسمفيالص!،كريمد.،عزفول)11(

.4ص،الاغفادفيالا!تصاد،حامدابو،الغزلي)12(
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مجرىتجرىأقطابأربعةوعلى،الكتابلياتبعهاالتيالأدلةمناهجوأوضح

كاكلمط:وهيوالناياتالمظصد

القدموفي،تعالىاللّهذاتليالنظرقضيةفيهبحث:الأولالقطب

الولدعنمترهواحدتعالىاللّهأنبالأدلةأثبتكما.الطلمصانعوصفةوالبقاء

والشريك

الحإةوهيوجلعزللّهالسمعيةالصظتفيهبحث:اكفيالقطب

آحادبهتختصوما،والكلام،والبعر،والسمعوالإرادةوالقدرةوالعلم

عنتحدثثم،عفةكلعنالحديثفيوأسهب،ليهتضتركوماالصفات

بذاتهقاثمةكلهاوأفا،زائدةبلالذاتهيليستوأنها،الصفاتأحكام

أزلاعليهمادقةالصظتهذهمنتعالىدئةالمشتقةالأساميوأن،قديمةوأنها

.وأبدا

وعرض،جائزةوأفااللّهأفعاقعنللحديثخصصه:اكلثالقطب

معنىوبيُّن،عبادهيكلفلاأنيجوزوجا!عزاللّه(ن:ه!دعاوىسبعفيه

ومالايطيقونماعبادهيكلفلاتعالىدلّهأنوالثانية،العقليينوالقبحالحسن

،الجناياتعنالبرئالحيوانإيلامعلىقادرتعالىالثه(نوالثالثة.يطيقون

كلفذااٍتعالىأنهواظمسة،لعبادهالأصلحرعايةعليهيجبلاأنهوالرابعة

يجبكانلماالشرعيردلملوأنهوالسادسةالثوابعليهيجبلمفأطعوهالعباد

جائز.الأنبياءبثهأنوالسابعة،تعالىاللّهمعرفةالعإدعلى

بيانولي،وسلمعليهاللّهصلىمحمدنبوةإثباتفي:الرابعالقطب

وجوبليهااْوضحالقالامامةوفي.هاالشرعوردبأمورالتمديقوجوب

يستحقحىَالامام!توفرهاالواجبالشروطليوفمكل،شرعاالامامنمب

رفيالرالثدينوالخلظءالصحابةفيالسنةاْهلعقيدةشرحثم،المنصبهذا
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ذلكقادهمحتىعليهمالثناءليإسرافهمالنال!منطئفةعلىناعيا،عنهماللَة

منالحطفيغلوهمالأخرىالطائفةوعلى،الأئمةلهؤلاءالعصمةادعاءإلى

وإطلاق،الاعتقادفيبالاقتصادوطلب،منهموالنيل،وسبهماقدارهم

والاعتقاد،الصحابةمنكانواإذاالصالحالسلفجميععلىبالثناءاللسان

وسلمعليهاللّهصلىالرلمولأحاديثإلىاستناداعليهمالأربعةالحلفاءبأفضلية

.المقامهذافي

،الفرقمنتكصرهيجبمنبيان:ببابالرابعالقطبالغزالىوختم

هذافيالتدقيقضرورةعلىمشددا،المسلمةالفرقتكفرفيالحذرمتوخيا

تكفرفياستندالأسالرهذاوعلى.الأولىبالدرجةفقهيايعدهالذيالأمر

نحلداي،كافرفهووسلمعليهاللةصلىمحمداكذبمنكلأنعلىالفرق

والمجوسرىوالنصاليهود:الأصلهذاتحتوأدرج.الموتبعدالنارفي

الأمة،بينعليهومجمعالكتابفيعليهمضوصتكفرهملأنالأوثانوعدة

والفلاسفة،الطلملصانعالمنكرينوالدهرية،النبواتلأصلالمنكرينوالبراهمة

اللهإنوقولهم،الجنة!والتنعيمبالناروالتعذيبالأجسادحضرينكرونالذين

.الكلياتيعلموإنماالحوادثوتفصيلالجزئياتيعلملا

أصلاينكرمنوبعفحوالمشبهة!لمعتزلةالأخرىالإسلاميةالفرقأما

ويتركتكفيرهميسوغلاالغزالم!فإن،ورسولهبالئةالإيمانمعالدينأصولمن

إلىالأقربويرجحونوأقوالهمأعمالهميقيسونالذينالفقهاءلاجتهادأمرهم

المصرحينالقبلةإلىالمصلينمنالأموالوالدماءاستباحةلمنحىحى:الصواب

ابةفيكافرألفتركفيوالحط.خطاللَةرسولمحمداللّهإلاإلهلابقول

!ممه)43(.مسلمدممنمحجمةسفكفيالحطأمنأهون

.57،ص،الاغتادفيا!دصاد،حامدأبو،الؤالي)13(
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الاعتقادفيالاقتصادأظهرنافقد?:الغزالم!قالكتابهخاموفي

وقواعدها،العقائدأمهاتعنالخارج،عنهالمستغنىوالفف!ولالحشووحذفنا

الأفهامأكثرتقتصرلاالذيالواف!حالجليعلىأوردناهماأدلةمنواقتصرنا

م8391ال!بطبع.د4<<دركهعن

الأدلة:تبصرة-5

هـ(805)تالنسفىمحمدبنميمونالمدنلأبى

منمورلأبيالتوحيدكتاببعدالثافيالمصدرهوالكتابهذا

.بعدهجاوْوامنكلعليهاعتمدوقد،التريديةمذهببيانفيالتريدفي

منصورأبمذهببنصرةقاممنأكبرمنالنسفيالمعينأبووالامام

،!كه)15(الأشعريةبينوالفزالم!كابىقلافيالتريديةبينوهوءحص:التريدي

العلميةالقيمةمنالرغموعلى.مصادوهمهنهامامصدراكتابه!نلذلك

نالتهوماهـ(537)تالنسفىعمرللإمامالنسفيةالعقالْدتكتسيلاالتى

الأدلةتبصرةلكتاببالنسبةتعدأفاإلاالسنةعلماءلدىإقبالوشهرةمن

دإ.)6كالفهرست

مناظراقم،فيالماتريديةمتكلميمنكثرليهاٍاستندوقد

الصبوفيالديننورالامامومنهم،وتطويرهمذهبهمصياكةفيعليهواعتمدوا

الأدلةتبصرةكتابقرأتقدكنتإفي*ء:عنهقالالذيهـ(058)ت

.61،ص،الاعتقادفيا!دصاد،حامدأبو،الي)14(الون

5ص،المفدمة،خلبفالتهفنحد.:نلَدبم،النوحيدكناب،،المانريدي(13)

.492ص،أج،واللنونالكسَاسامىصالظنونكشف،حاجى،خلمالة)6"(
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التحقيقفيال!بذلكعلىمزيدلاأنهواعتقدت،النسفيالمعينلأب

.)47(كهكهوالتدقيق

بيناحتوىقدانهإلىوأشار،الظنونكشف!بخليفةحاجيذكره

المخلالإيجازبينوسطامسلكاذلكليناهجا،الكلاميةئلالمطمعظمدفتيه

المسائلفيالدلائلمنجلمافيجمع*ء:يقولذلكوفي،المملوالاستطراد

خصومهممذاهبوأبطل،السنةأهلمشائخعليه!نماوبين،الاعتقادية

فيالتوسططريقةسالكا،الدلائلمندقمابمايرادالاشتغالعنمعرفا

.كهكه)48(الغايةإلىمفيداكتابافجاءوالاشارةالإ!ببينالعبارة

الكتببدارمنهنحطوطةنسخةتوجد،فخممجلدلييقعوالكتاب

توحيد.42رقمتحتبالظهرة

والرافضةألمطلةالملحدةعلىالردفيالتمايدكتاب-6

وألمعلزلة:ولخوارج

هـ(4د3)تالباقرالطيببنمحمدبكرلأبى

أهمعلىيشتملجامعامصنفايضعأنالكتابهذافيالباقلافيحاول

لهكانالتيالأشعريةالمدرسةنظروجهةمنوقضاياهالكلامعلممسالْل

منلامنظمابناءوبنائه،والاعتقاديالكلاميمذهبهاتنهيجفيالكبرالفضل

تبنىالتيالمقدماتوضعحيشامنبلفحسبالجدليةالمنطقيةالطريقةحيث

)94(.بعضبعدبعضهاالمقدماتهذهترتيبحيثومن،الأدلةعليها

)17(-KHOLEIF , FATHALLAH ، A ، dy on Fakhr at DIN AL

-24RAZLP32

.492ص،جأ،والننونالكنبأساميصالظنونكفمف،حاثي،خلبنة)18(

.59ص،2ج،الكلامعلمفى،محموداحمدد.،صبحى)91(
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فياطبيعيةالموضوعاثأقحمواالذينالأشاعرةأولالباقلافيويعد

فلسفةوكيّف،ايمانيةعقائدإثباتبهقصدإقحاماحص*:الأشعريالكلامدعم

مفصلمقأول+التمهيد*وكتابه2(،!!)ْأشعريامذهبياتكييفاالطبيعة

الذيالنموذجبعدفيماأعبحالذيوهو،الكلامعلملموضوعاتشامل

فيكالبغداديالأشاعرةمنخلفهمنطرفمنموفوعاتهترتيبفياحدىَ

الارشادفيالحرمينوإمام،*الإقدامفاية11فيوالشهرستايئ+الدينأصول!

)24(العضديةالعقائدليوالنسفي،والظمل

موسوعية،لثقافةمالكا،شانحاعالماهذاكتابهفيالباقلافيظهروقد

فيالعقديةالبحوثفيشائعة!نتالتيوالآراءوالفرقوالنحلبالمللملما

التىوالأدلةبالحججالكتابحفلكط)22(.الهجريينوالرابعالثالثالقرنين

منمتمكنا،المناظرةفيالتطويلعلىقادرا،قويافيهوبدا،خصومههالاحق

.الحإجأساليب

منالإنسانليتمكناكتساهايجبالتيالمعرفةعنبالحديتاستهله

العلمحقيقةإلىيشرالإطرهذاوفي،وعفاتهالئهمعرفةإلىوالوصولابظر

انواعيتناول!كما.المحدثالإنسانوعدمالقديمالنهعدمبينوالفرق.ومعناه

نعالمطوجودلاثباتتمهيدايتجزألاالذمميالجزءلنظريةويعرض،الاستدلال

قفية-ذلكبعد-وأثار،علةمنمعلوللكلبدولاالعالمعلةباعتباره

الذينالإئعأصحابعلىردّذلكوأثناءها،الفعليةثمالذاتيةاللةصفات

إلاالفعليكونلابينما،فيهاذايئلطبععنهاتصدرأفعالاللأجساميجعلون

.قادرعالمحيعن

.،9ص،2ج،الكلامعمفى،محمودأحمدد.،يصبحي)02

.85ص،جأ،الإسحيينمذاهي،الرحمنجمد،بدوي)21(

.113ص،المَرآنإعجازوكتابهالباقحمى،الرؤوفعهد،مخلوف)22(
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كالمجوسالأخرىالدياناتأصحابعلىردّاأيضاال!بوتضمن

لنسخالمنكرينواليهود،بالتثليثالظئلينوالنصرى،بالتثنيةالقائلين

،القرآنوإعجازالرسلبعثمُثْتا،للنبواتالمنكرينوالبرا!ة،الشرائع

لآراءعرضااحتوىكما.وسلمعليهاللَةصلىمحمدسيدنانبوّةوصدق

.توجدوالشيعةالمجسّمةعلىالردّفيوتفصيل،المظلفةالاسلاميةالمذاهب

تحتباريسليأخرىونسخة،1022رقمصوفياآيافيمنهنحطوطةنسخة

مؤلففيالربعيبكرأببنالجليلعدمحمّدأبوالقاضيشرحه.0906رقم

)23(.*التمهيدشرحفيالتسديد*عنوانه

ريدةأبوالهاديعبدمحمدوالدكتور،الخضريمحمودالدكتورحققه

اليسوعيمكارثىرتشاردالأبنشرهثم،4791عامونشراهنافصنحطوطعن

وصدرت،طلامامةالمتعلقةالأبوابأسقطولكنه،كاملةنحطوطتعن

،)24(5791عامبغدادفيالحكمةجامعةمنشوراتضمننشرته

التوحيد:كتاب-7

.هـ(333)تالملالريديمحمدبنمحمدمنصورلأبى

التيالماتريديةالمدرسةلأتباعالعقائدفيالأولالمصدرالكآبهلىايعد

أقدممنوهو.النهروراءمابلادفيوالجطعةالسنةأهلعقيدةتتبنىكانت

المظلفةالمذاهبأصحابلاَراءموسعاعرضاتضمنتالتيالهامةالوثائق

حيث،كثرةكلاميةمسائلكتابهالماتريديمنصورابوضمن.وقدللإسلام

قائماكانإذاإلايصحلاالايمانأنوبيان،وبطلانهالتقيدفسادبذكراستهله

لاالتيالأساسيةامصادرهوبيّن،المعرفةلنظريةعرضثم،الاستدلالعلى

.386ص،2ج،الصبيالمراثتاريخ،لؤاد،سزكين)23(

.49ص،2ج،الكلامعلمفي،محموداحمدد.،صبحى)24(
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علىتبرهنالتيالأدلةأوردثم،والعقلوافيالحسوهيأحدعنهايستفنى

الحلقصفتيولزوماللّهوجود-المقابلفي-وتثبتالأجسامحدوث

له.والإبداع

وجل،عزاللّهوحدانيةتثبتالتيفالأدلةعرإلىانعقلذلكوبعد

والسمعوالحياةكالعلماللّهصفاتبالدراسةتناولثم،التعددمعهاويستحيل

وكرها.والرزقوالتكوينوالكلاموالبصر

نسميهأنيجوزلاأنهمؤكدا،بتوقيفهاوقالاللّهأمماءقفيةعابمكما

عزاللةرؤيةمسألةفيالقولوبسط.الشرعبهوجاءذاتهبه!ىبماإلا

حينالسلفمذهبفيهاذهبالتيالمتشاهاتالآياتمنموقفهوبيّن،وجل

كماهامؤمنا،تأويلولاتفسرغرمنالنصوص!جاءماعنديقفأنقرر

اللّه.عدمنجاءت

فيهاذهبالتيوالاختيارالجبرلقضيةعرضاأيضاالكتابوتضمن

تأكيدا،!سبفاعلوأنه،الحقيقةعلىنحتارفاعلالإنسانأنإلىالماتريدي

وتناول،النعمانحنيفةأبوالإمامالأولىلبنتهوفعالذىالكسبلمذهب

يخليهولايكفرهلافهو،وسطاموقفامنهااتخذالتي،الكبرةمرتكبمسألة

يعترفلاوهو،عذابهويخافاللةعفويرجومذنبأنهيرىوإنماالمسؤوليةمن

المعتزلة.هايقولالتىوالكفرالإيمانبينبدرجةولاالمترلتينبينبالصرلة

كانتالتىالفرقنحتلفلاَراءعرضا،هذاكتابهفيالماتريديوأفرد

إلهية،قضايامنتثرهبمامنهاالنيلوتحاول،العداءالإسلاميةالعقيدةتناصب

بفرقهاالثنويةو،والسوفسطائيةوالسمنيةالدهريةمئلوشكوكوشبهات

نبوةوأثبت،أقوافمونقضوالمجوس،والمرقيونيهوالديصانيةكالمنانيةالمختلفة
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فيالنصارىآراءوناقش،وسلمعليهاللةصلىمحمدرسالةوبخاصةالأنبياء

عليها.وردالمسيح

مصورةونسخة،167رقمتحتكامبردجفيمنهنحطوطةنسخةتوجد

اللّهفتحالدكتورحققه.)25(ب26338رقمتحتبالقاهرةالكتببدارعنها

)26(،0791عامأولىطبعةببروتوطبعخليف

الضدية:القائد-8

هـ(756)تالأيجىأحمدبنالرحمنجمدالدينلضد

صاحبهليهعرض،الألثعريالمذهبممادرأهممنال!بهذايعد

الأشاعرةمنأصحابهواعتبرالأشعريالحسنأبيمذهبعلىالعقيدةلقواعد

حديث!وسلمعليهاللّهصلىالرسولعنهاأخبرالتىالناجيةالفرقةهم

.واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثإلىالأمةافتراق

عشراثنياتمضلمحيث،الأيجيمؤلفاتآخرهيالعفديةوالعقائد

.)27(ابيةوافتهحتىتأليفهمنفراغهعلىيوما

منبهتميزتلماالعلطءمنبهراوإقبالا،واسعةشهرةلقيتوقد

منها،الشروحمنكبراعدداعليهاوضعوافقدولذلك،والتركيزالدقة

والذكطهـ(809ت)الدوايئبالجلالالمشهورالصديقيأسعدبنمحمدشرح

إلاالدينيةالعقائدأصولمنقاعدةتدعلمالعضديةالعقائدإن!!:عنهاقال

وأهاصرحتوقدإلامسألةومهماقاأمهاقامنتتركولم،عليهاوأتت

.937ص،2ج،الصبيالنراثنار!خ،فؤك،سزكين)؟2(

57ص،المقلمة،خليفاللةفنحنفدلِم،الئوحلدكئال!،منصورألهو،الملالربدي)26(

.152ص،2ج،الظنونكشف،حاثي،خلدفهَ)27(
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1322عامبمصرالحريةبالمطبعةالشرحهذاطبع.28()!!إليهاأوماْت

()92عبدهمحمدوالشيخالسيالكوقيالحكيمعبدللعلامةحاشيتانوعليههـ،

1401ت)الحسينيالحلخافيحسين:نذكرحواشيعليهاوضعوممن

حكيموالمولى.هـ(609ت)التفتازافيحفيدمحمدبنأحمدوالمولىهـ(

.3()ْوغرهم(مى029ت)القزوينيمباركبنمحمدشاه

مبسطاشرحاالاسفرايينيمحمدبنإبراهيمالدينعصامشرحهكما

محمدالدينوافتخار،هـ(816ت)الجرجافيالشريفالسيدمحمدبنوعلي

()34!!العغ!ديةالعقائدشرح!الشمسيةالقواعدء!ومماهالدامغايئ

كثر.وغرهم

النسفيةلقائد-9

هـ(537النسفى)تحفصأبىالدينلنجم

.التريديمنصورأبيالإماممذهبعلىالعظئدفيمشهورمتنوهو

فقدلذلك،الثريديةالمدرسةفيالكلامعلممصادرمنهامامصدراويعد

وتحليلاشرحاعليهعكفواالذينالعلطءمنخاصةوعنايةاهتماماوجد

الهمامللإمامبالعظئدالمسمىوالمختعرحى*:شراحهأحدعنهقال.وتدريسا

دار!بدرجتهاللهأعلىالنسفيعمروالدينالملةنجمالاسلامعلماءقدوة

ضمنفيالفرائدودرر،الفوائدغررعلىالفنهذامنيشتمل،الإسلام

ليقينهينصوصوأثناء4وأصولقواعدللدينهيفصول

.152ص،2ج،الظنونكاثمف،حاجي،لمخليفة)28

.935ص،الإسلاصِةالعلوممرجع.محمدد.،الزحملي)92(

.453ص،2ج،الظنونكشف،حاجى،خليفة)03(

.153ص،2ج،نالسهالمرجع)31(
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التنظيمحسنمنونهاية،والتهذيبالتنقيحمنكايةمع،فصوصوجواهر

.)32(!كهوالترتيب

إلى-للت!زافيالنسفيةالعقائدلثرحمحقق-لملامةكلودأشاركط

الكتبأحدوهو!حص:فقالالكلامعلمفيوم!نته،العلميةالكتابقيمة

إفريقياوكالتونسوفيالأزهرجامعةفيالكلامعلملتدريسالمعتمدةالرئيسية

العمرلبالجامعةهذهمنتخرجواالذينالعلماءمنالكثيرجعلمما،عامة

(33!!)مثلاعبدهمحمدكالإمامالمماتريديةبالعقيدةخلالهمنمتأثرينالحديث

-للماتريديالتوحيدكتابمحقق-خليفاللةفتحأكدهماوهذا

لدراسةأل!اسيامصدراال!بهذامصر!الأزهراتخذحى*:قالعندما

الأزهرعلماءعندالعمدةهوهذايومناإلىزالوما،بعيدزمانمنذالتوحعد

ء)34(كهكهالتوحيدمادةفيوطلابه

ثم،ثابتةوأفاالأشياءحقائقموضوعالنسفىالامامفيهتناولوقد

،دقالمطوالخبر،السليمةالحواس:هيمصادرثلاثة!العلمأسبابحدد

أسبابمنليسأنهوأكدللإلهامعرضثم،فيهاالقولوفصّل،والعقل

مصادرها.أحداعتبارهيمكنولا،المعرفة

الشكلعلىورتبهاالموضوعاتمنجملةبختالمقدمةهذهضوءوفي

فيالبحث،تعالىاللّههولهالمحدثاًنعلىوالبرهنةالطلمحدوث:التالمط

ووجوهاعقلاوتعالىسبحانهرؤيتهجوازعلى،والتدليلوجلعزصفاته

ومعنى،والقبحالحسن،ومسألةالإدأ!عالخلقموضوعتناولنقلا،كط

.3ص،النسفيةالضائدشرح،عمربنمسعود،التلتازانى)32(

.5ص،المقدمة،ممحةكلودئقديم،نفسهالمصدر)33(

9ص،المفدمة،خليفالثهفنح:نفدلِم،النوحبدكتاب،منصورابو،الملالريدي)،3(
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والبعث،ونعيمهالقبروعذاب،والرزق،يطقلابماوالتكيفالاستطاعة

،الأنبياءورسالات،والإيمانوالشفاعة،الكبيرةمرتكبوحكم،ومافيه

والامامة،،الأولياءوكرامات،والمعراج،والكتب،والملالكة،ومعجزاقم

الصمة.وعلامات

إلىتسارعواالذينالعلماءمنكبرااهتماماالنسفيعقائدلقيتوقد

*مماهالذيسراجابنشرح:الشروحهذهبينومن،عليهاوالتعليقشرحها

الوفيالقول11أمماهالدينزينبنمحمدالدةعبدأبالإماموشرح،*القلائد

أحمدوشرح*الدرة11ومماهالأندلسيحزمابنوشرح+النسفيعقائدبشرح

مصطفىبنعمرالقاضىنظملأكما،زادهبملاالمعروفالهرويعثمانبن

عديدةبحواشأيفماالشروحهذهوظفرت،)35(أرجوزةفيالطرابلسيكرامة

هذهاهمهـ(297)ت(التفتازافي)36عمربنمسعودلثمرحويعد

ممثليكبارمنفالتفتازافيc"النسفيةالعظئدشرحO"مماوقدجميعاالشروح

علمفيإلي!والمشارابىرزةالكتبمنءحص:ومحعابه،التريديةالمدرلم!ة

تشابكتجثالعلمهذامراحلمنمتأخرةلمرحلةممتازفىجونمر،الكلام

يتعلقماكلإليهيضمأنفيهاوحاول،الفلسفةبموضوعاتموضوعاته

واضحةصورةيعطيوهو،وفقهوفلسفةمنطقمنوالدينيةالعقليةبالعلوم

.35-34،صممحةكللود:تفديم،النسنيةالضاندشرح،،الئفنازانى)33(

الوعاةوبفة،422ص،3ج،صل!ثماهلابنالمتدورعجلأس:فىلَرجمتهراجع)36(

بادرلمحمدالجئاتوروضات،للكنويالأخياروإعم،493ص،للسبوطي

-013-128ص،اللكنويالحيلمدالبهيةوالفوائد،903ص،الخولمماري

العارفينوهدبة،931ص،6ج،العمادلابنالذهيوشنرات،134137-

،4ج،الظنونوكشف،452ص،أج،السعادةومفئاح،912ص،2ج،اديللبظ

،5ج،الإسلاولَالمعارفدانرة،303ص،2ج،للاثموكلأليالطالعوال!در،222ص

.345إلى933ص
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الأشاعرةوبينبيهملي!الحلافتقلصالتيالمرحلةهذهفيالماتريد-لنلاَراء

كه!)37(.ا!بقمنأكثرمنهماقتربواالذين

صاحبالنسفيبالإمامعرفأنبعد-لشرحهالتفتازايئقدموقد

ويبين،مجملاتهيفصلشرحاأشرحهأنفحاولت*حى:بقوله-العظئد

تنقيح،فيالكلامتوجيهمع،مكنوناتهويظهر،مطويلالهوينشر،معضلانه

للدلائلوتدقيق،تقريرذبئللمسائلوتحقيق،توفحيحمعالمرامعلىوتنبيه

طولِا،تجريلىمعللفوائلىوتكثر،تمهيدبعلىللمظصلىوتفسر،تحريرإثر

والإ!بالاقتصادطرفيعنومتجافيا،والاملالالاطالةعنالمظلكشح

.!)38(»والاخلال

يشرحونهعليهفعكفوا،أيف!االعلماءباهتمامالتفظزافيشرحوحظي

وشرح،أفنديرمضانحالثية:ومها،والتعليقاتالحواشيلهويضعون

الدينمصلحالمولىوحاشية،الحنفيالغرسبابنالشهرمحمدبنمحمدالشيخ

وحاشية،الاسفرايينيمحمدبنإبراهيمالدينعصامالمولىوحاش!يةcالقسطلايئ

بنأحمدالدينشهابللظضيوحاشية،الحميدييوسفالدينسنانللمولى

اللقافيلابراهيموحاشية،!العقائدلشرحالفوائدتحفة11مماهاالسندييوسف

.)93(كثروغمروها*العقائدشرحعلىالفوائدتعليق11مماهاالمعدي

بالمكتبةنسخثلاثمنهاعديدةنحطوطةنسخايصزافيشرحمنتوجد

البريطفيبالمتحفونسخة،,700015894,5176أرقامتحتبدمشقالظهرية

(.)426504رقمتحت

.5ص،المفدمة،سلا!هَكلود:لَفدبم،النسفبةالضا!لدشرح،النفنازانى)37(

4ص،نفسهالمصدر)38(

.34-33ص،المفدمة،سلا!ةكلود:نفدبم،نفعمهالمصدر)93(

.47-46ص،المفدمةسلاحةكلود:ننديم،ننسهالمصدر)04(
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1244عامكلكظطبعةمنها،قديمةطبعاتعدةالشرحهذاطعوقد

عاملوكناووطبعة،م4091عاموأخرىم0187عامدلهيوطبعةهـ.

م،4918عامورابعة،م0918عاموثالثة،م1888عاموأخرى،م1876

الظهرةوطبة،لمطوالحبالكتليشرحهـمع7912عامالقسطنطنيةوطبعة

وطبعت،والانجليزيةوالألمانية،الفرنسيةإلىترجمكما.هـأيضا792،عام

هذهجميعو،م)44(0591عامونيويورك،م0917عامبجنيفترجماته

الصحيح.التحقيقعنوبعيدة،بالأخطاءمحشوةالقديمةالطبطت

والإرشادالثقافةوزارةمنشوراتضمنوصدر،سلامةكلودحققه

التفتازافيحياةعنفيهاتحدثبمقدمةلهوقدم،م7491عامبدمشقالقومي

حيزاخصصكما،الكلاميةو؟رائه،ومؤلفاتهوتلاميذه،العلميةوشهرته

العقائد.صاحبالشفيبالإمامللتعريف

الئاويل:كن01_

هـ(505ت)الؤأليمحمدبنهحمدحامدلأبي

إليهوجهتالتيالأسئلةمنجملةعنليجيبال!بهذأالغزاليألف

الوجهعلىفهمهاالناسعلىأشكلالتيوالاَثارالأحاديثببعضيتعلق!ما

النبويةالسنةوالكريمالكتابمقاصدمعتناسبالذيالصحيح

مجرىآدمابنمنيجرممطنالشيطأنمنالحديتفيجاءماومنها.الصحيحة

فيالملالكةوظهور،نحتلفةوأشكالحيواناتصورلبالجنوظهور.الدم

ماهوو،وأهلهالبرزخوحقيقة،الأذانعندطينالشبوإدبار،آدمبنيعور

.3كرص،المقدمهَ،النسفيةالقائدشرح،انى41(التالتاز)
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وسائروالشياطينالجنعنالصحيحةالآثارليوردمابينالتوفيقوجه

.)42(الموفوعهذافيالفلاسفةيقولهوما،تالغيب

فيوفَمئلَ،فرقخمسإلىالأمورهذهمنالعلماءموففقسمثم

السائلينفيهنصحالذيقانونهوفعذلكمنفرغأنوبعد.فرقةكلموقف

هي:وصاياش!كلعلىالقانونهذاولحص،بهبالالتزاموغرهم

وماأ:تعالىلقولهذلكجميععلىالاطلاعفييطمعلاأن-أ

قدتالغيبمنالأمورهذهأكثرأنأي.(431(قليلاإلاالعلممنأوتيتم

الذيالحدعند!هايقفأنالمؤمنوعلى،بعلمهاوتعالىسبحانهاللّهاختص

المحيح.والحديتالكريمالقرآن!منهالينااٍوصل

ولو،يكذبلاالعقلف!ن،أصلاالعقلبرهانيُكَذّبلاأن-2

.الشرعإثباتفيكذبفلعلهالعقلكذب

الحكمفمانالاحتمالاتتعارضعندالظويلتعيينعنيكفأن-3

والتخمينبالظنوسلمعليهاللّهعلىرسولهومرادسبحانهاللّهمرادعلى

.441(خطر

التصديقيرىالذيالأشعريالغزالم!يبدوالوصاياهذهخلالومن

في-امحافظةمع،البعيدةالظويلاتففيالحودونوردتكطبالفيبيات

لها.والاحتجاجالعقالْدتقريردننالعقلمكانةعلى-ذاتهالوقت

.288ص،الطمىالبحثكتابة.ايراهيمالوهالطجمد.د،سليمانابو)42(

.85،ا!سراء)43(

.928ص،الممابقالمرحح.سليمان)04(ابو
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لعقالْد:!اقو-11

هـ(505ت)الفزالىمحمدبنمحمدحامدلأبى

الشهادةكلمتيفيالشةأهلعقيدةترجمةليبفصل!بهالغزالمطبدأ

لاأنلثهادةوهىالأولىالكلمةمعنىفَمئلَوفي.الإسلاممبافيأحدهيالتي

التاية:المعافيمنهاواستخلص،لهلثريكلاواحداللّهإلاإله

يحدهولاالأجساميماثللا،مصووبجسمليساللةأنوهو:التزيه-

أرادهالذيبالمعنىو،قالهالذيالوجهعلىالعرلقعلىمستووأنه،المقدار

.والاستقرارسةالمطعنصرهااستواءً

قصوريعتريهلاقاهرجبار،قادرحيتعالىأنهأيوالقدرالحياة-

عنيَعْزُبُولامقدورقبضتهعنيشذلا،والاختراعبالحلقمنفرد،عجزولا

الأمورتصاريفقدرته

تخوممنيجريبمامحيط،المعلوماتبجميععالمأنهوهو:الغلم-

فيولاالأوضفيذرةمثقالعلمهعنيعزبلا،السطوات(علىإلىالأرضين

.السماء

يجريفلاللطدثاتمدبّرٌ،للكائناتمريدتعالىأنهوهو:الإرادة-

فما،مشيئتطووحكمتهوقدرهبقف!اثهإلاكثرأوقليلوالملكوتالملكفي

يكن.لميشألمماوكمانشاء

ل!يرىويسمعبصر،مميعتعالىأنههوو:البصروالسمع-

،دقإنوالمرئيرؤيتهعنيغيبلاو،خفىإنومسموعممعهعنيعزب

.ظلامرؤيتهيدفعلاو،بُعْدٌ!عهيحجبولا

أزليبكلاممتوعدواعد،ناه،آمر،ميهلمتعالىهوو:الكلام-

الحلقكلاميشبهلا،بذاتهقائمقديم
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حادثهووإلاسواهموجودلاتعالىوسبحانهأنههو:الألطل-

أفعاله،فيحكيم،أكملهاوالوجوهأحسنعلىعدلهمنفائضو،بفعله

و،وجوبعنلاالتكليفوالاختراعوبالحلقمتففل،أقضيته!بعادل

الطعاتعلىالمؤمنينعبادهيثيب،لزومعنلاالاصلاحوبالانعاممُتَطَؤذ

له.اللزوموالاستحقاقبحكملا،الوعدوالكرمبحكم

بالرسالة:للمرسلالشهادةهيو،الثانيةالكلمةمعنىإلىانتقلثم

يلي:مامنهااستخلصقدوكهكهرسولهوعبدهمحمداأنأشهدو!ء

كافةإلىبرسالته(ص)محمدالقرلئيالأميالبىبعثتعالىاللَةأن-

سائرعلىفضلهو،الشرائعبشريعتهفنسخالإنسوالجنوالعجموالعرب

بالمث!دةوالوحدانيةبالألوهيةلهالشهمادةقرنو،البشرسيدجعلهوالأنبياء

الرسالة.وبالنبوةلنبيه

والصلاةعليهالنىأخبربهبمايؤمنحتىالعبدالمحانيقبللاانه-

و،الميزانو،القبرعذابو،نكرومنكركسؤال:الموتبعدالسلام

.الحطبو،المورودالحوضو،الصراط

فييبقىلاحتىالانتقامبعدالنارمنالموحدينب!خراجيؤمنانو-

موحد.جهنّم

سائرثم،الشهداءثم،ءالعل!!،الأنب!ياءبشفاعةيؤمنأنو-

صرلته.وجاههحسبعلىالمؤمين

اْفضلأنو،ترتيبهموعنهماللةرضيالصحابةفضليعتقدأن-

علي.ثم،عثمانثم،عمرثم،بكرأبوسلموعليهاللةصلىالنىبعدالناس

رسولهوجلوعزاللَةاثنىكماعليهميثنيوالصحابةيحميعالظنيحىتأنو
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كانبهموقناذلكجميعاعتقدفمن**:أجمعينعليهمسلموعليهاللّهصلى

!!)45(البدعةحزبوالضلالرهطفارقوالسنةعصابةوالحقأهلمن

وأالمرشديتبعهأنيجبالذيالمنهجفيهرسمفقدالثايئالفصلاْما-

ثم،الفهمثم،بالحفظيبدأهأنهيو:للمبيالعقائدقواعدليقدمالمعلم

والجدلمنممعهعلىيحرسأنو،بهالتصديقوالإيقانوالاعتقاد

العقيدةف!نالدنيابأموراشتفلممنكانفإنة)46(يفسدهويفتنهلأنهالكلام

إذاو،الحقأهلطائفةمنلأنهالاَخرة!ستنجيهصباهفيأخذهاالتىالحقه

لهانفتحتالمجاهدةوبالريافةاشتفلو،التقوىولازمالاَخرةطريقسلك

)47(.قلبهفييُقْذّفُالهيبخورالعقيدةهذهحقائقلهتكشفتوالهدايةأبواب

بالرأيبدأو،الكلامعلمفيالعلماءأقوالفيهأوردفصلاعقدثم

المذاهبأئمةآراءتحته(ثبتو،بدعةالكلامعلمإنيقولالذيهووالأول

تدافعالتيأدلتهمبسطو،ببدعةليسإنهيقولونمنإلىانتقلثم،الأربعة

لأجلوالحقفيجادلواالذينالصحابةبعضذكرو،الكلامعلمشرعيةعن

الحق.

كلفيبذمهالقولإطلاقإن:قائلاالرأيينبينالموازنةإلىوخلص

منفعةفيهحىحى:لأنتفصيلمنفيهلابدبلخطأحالكلفيبحمدهأوحال

وأ،إليهمندوبأوحلالالانتفاعوقتفيمنفعتهباعتبارفهو،مضرةوفيه

ومحلهالاستضراروقتفيمضرتهاعتبارمن.وهوالحاليقتضيهكطواجب

يجبوما،وصلاحه!سادهوجوهموضحاو،ذلكفيمفصلا!!)48(حرام

83ص،لصانداءاقو،لىالترا(45)

.44ص،نفسهالمصدر(46)

43ص،نفسهالمصدر(47)

.54ص،نفسهالمصدرهـ()8
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وإذاورحى:مساوئهمنينجوحتى؟وكيف،ومتى،منهتعلمهالمسلمعلى

استعمالفياطذق!لطبيبيكونأنفينبغيومنفعتهبضررهالاحاطةوقعت

قدروعلىالحاجةولَتفيوذلكموضعهفيإلالايضعهإذ،الحطرالدواء

.)94(!!الحاجة

الأشياءومعرفة،والشكوكالشبهوإزالةاليقينتحملأنيرىوهو

يتملاالعمدةهذهألظظظهريترجمهاالتيالأسراراكوإدراعليههيماعلى

وملازمة،تعالىاللّهعلىبالكليةوالاقبالالضهواتوقمعحىحىبالمجاهدةإلا

.5(!!)ْالمجادلاتش!وائبعنالصفيالفكر

ونفي،الشرعيةالعلومفيوادطنالظاهرقضيةعنالغموضأزالثم

والحقيقة.الضريعةبينتناقصهناكيكونأن

والحججالواضحةالبراهينلسوقخصصهفقداكلثالفملأها

معنىعنحديثهعندأوجزهاوأنسبقالتيالعقائدصحةعلىالدامغة

فيالأولالركن:الإيمانبناءعليهايقومأركانأربعةوتتضمن.الشهادتين

أفعاله،فياكلثوالركن،صفاتهفياكفيوالركن،تعالىاللّهذاتمعرفة

.وأسهب،أصوا!عشرةعلىمدار،ركنوكل،السمعياتفيالرابعوالركن

المتكلمين.مذهبعلىو(صولهاالأركانهذهتفصيل!

منبينهماوماوالاسلامالإيمانعنفيهالحديثجعلالرابعوالفصل

استثناءووجهنوالنقصالزيادةمنإليهيتطرقوما،والإنفصالالاتصال

اختلافالآولى:مسائلثلاثخلالمنالموضوعهذاوعابم.فيهالسلف

منفصلهوفهلكره!نإنو،غرهأوالإيمانهوالاسلامأنفيالمتكلمين

.56ص،الضلألدقواى،الغزالى)94(ا

.62ص،فنسهالمصدر)03(
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الإيمانانعلىالسلفاتفاق:والظية.؟يلازمهبهمرتبطأودونهيوجدعنه

فيهتتصورفكيفالايماننفسههوالتصديقكانفإذا،بالمعميةوينقصيزيد

رضوانالسلفقولفيالاسمناءتأويلهوما:والثالثة.؟النقصانوالزيادة

كفر،الإيمان!بوالشك،شكوالاستثناء؟اللّهشاءإنمؤمنأنا:عليهماللة

فيلصلأنوبعد.عنهويحترزونبالإيمانالجوابجزمعنيمتنعون!نواوقد

.الكتابختمالمسائلهذه

البحوثمجمععنوصدرعليمحمدوموسىشلىرؤوفللطبعأعدّه

بالقاهرةللطباعةالنصردارونشرته،م0791.هـ-0913عامالإسلامة

والجماعة:السنةأهلعقلألدقواءفيالأدلةلمع-12

هـ(478)تالجوينىاللّهعبدبنالملكجمدالحرمبنلإمام

هدف.الأشعريةالعقيدةفيصغرةرسالةعنعبارةال!بهذا

خلالمن،الاعتقاد!والجماعةالسنةأهلمذهبحقيقةعرضإلىمؤلفها

بالأدلةالامدعماوالمعتزلةالكلامعلماءبينفيهاالخلافيثورالتيالمسائلطرح

.)54!المقتضبةالعقليةوالبراهينالموجزة

وجودإلىللومولوحدوثهالعالمعنالكلامكتابهالجوينيضمنوقد

،الكلاممفةفيقليلاوتوسع،وعفاتهاللّهعنتحدثثم.وقدمهتعالىاللة

الإمامةوعنبفصلوختمه،والمعجزاتوالنبوةالرسللقف!يةعرضوبعدها

.)52(الحلافة

.3ص!ح.الإسلا!ةالعلوممرجع.محمدد.،الزحيلي()51

.354ص،ننسهالمرجع)32(

201

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(6440ت)التلمسطفيبابنالشهرالفهريمحمدبناللّهعبدلثرحه

.)53(*لمالمط11!بهفيالرازيالدينفخرايفاشرحهكما

ايعليقوبتحقيقهمحمودحسينفوقيةالباحثةقامت

العقيدة11كظبايضاوله.م6591هـ-1385عامبالظهرةوطبع،عليه

بمصرالأنواربمطبعةوطبعالكوثريزاهدالشيخبتحققهقامالذي11النظمية

م.4891عام

:والبدعالزيغأهلعلىألردفىاللمعكناب-،3

هـ(033)تالأشصيإسماجملبنعلىالحسنلأبى

الكلاميةالموف!وعاتتعابمالتيالعظئدكتبإلىالكتابهذاينتمي

الأئ!عريتفكرمراحلمنمتطورةمرحلةيمثلوهو.الأشاعرةطريقةعلى

علىالظمالاعتمادحدةوخفت،للمقزلةالجارفالعداءموجةزالتحيث

فيفتوسع>>:العقلنحوومتجهاالنقلمنقليلامتحررافيهوبدا،النص

بالعقلالأخذفيمنهجهواتضح،الابانةفيلهايتعرضلمالتيالموضوعاتذكر

.كا!)54(والنقل

منالأشعريتفكرعلىطرأالذيالتطورهذاع!بحيأحمدلاحظوقد

إلىأقربجاءتفقداللمعفيآراؤهأماحىء:!قال*اللمع11كتابخلال

مذهبه،حقيقةعنتعبراأدقغرمن،نضجاوأكرالتحاملعنوأبعدالقمد

منأجدرفهيثمومن،التحولعقباباديةالعداوةانفعالاتتحكمهافلا

.!!)55(آرائهحقيقةعنالتبر!الابانة!آرالْه

.355ص،الامملا!ةالعلوممرحع.محمدد.،53(الزحيلي)

.281ص،سحبةالٍاالكلا!بةالنرق،الفناحعدعلي،المغرلى)هـ؟(

57ص،2ج،الكممحمفي،محمودأحمدد.،صلهحي)؟؟(
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لما،العقائدفيالأشعريكتبأهممنيعدونهفالدارسون،وعليه

فيانتهجوقد.إثباتها!بوالإسهاب،العقليةبالأدلةبالغاهتماممنعليهيحتوي

.والجوابالسؤالطريقةموضوعاتهعوض

ومن،مسائلعلىيحتويبابكل،أبوابعدةإلىمقسموال!ب

،والإرادةالقرآنفيالكلام،وصفاتهاللّه:لهاعرضالتيالمواضيعضمن

القدروفي،اللّهرؤيةفيوالكلام،المحدثاتسائرتعموأفاالإرادةليالكلام

الوعدوفي،والعامالحاصوفي،الايمانوفي،والتجويروالتعديل،والاستطاعة

الامامةلقضيةتعرضكما،والوعيد

ضمن172رقمتحتالبريطايئالمتحففيمنهنحطوطةنسخةتوجد

الأبترجمه)56(.ببروتالأمريكيةالكليةفي،وأخرىالشرقةتالمخطوط

R..J)اليسوعيمكاشثيريتشارد MCCARTHY)ونشره،الإنجليزيةإلى

()57م5591عامبالقاهرةغرابةحمودهنشرهكما،م3091عامبروتفي

:الألوارمطالعشرحفىالأسرارلوامع-14

هـ(766ت)الرازيمحمدبنمحمدالدينلقطب

ال!ضيألّفهالذي11الأنوارمطالع+ل!بشرحعنعبارةوهو

.هـ(968ت)الأرمويبكر(ببنمحمودالدينسراج

لفنالأوّلالطرفخصص:طرفينعلىالشرحهذاالمؤلفرتبوقد

الطمة،الأمورفيالأولالقسم:أقسامأربعةإلىالثافيالطرفوقسئم،المنطق

)58(خاصةالإلهيالعلم!والرابع،الأعراضفيوالثالث،الجوهرفيوالثافي

.376ص،2ج،العرلهىالمَراثئاريخ،فوًاد،سزكين)56(

.56ص،2ج.،الثلامعمفي،محمودأحمدد.،صبحى)37(

.322ص.الطمىالبحثكتابة.إبراهمالوهابعبدد.،سليمانابو)38(
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مطالع11!بفيوردمابشرحيكتفلمأنهال!بمقدمةلبوبيَّن

،الكلامعلماءومقاصدالمنطقفنقواعدبيانفياجتهدبل،!حسب!الأنوار

وذلكالمشروحال!بطرحهاالتيالموافيعفياظصةنظرهوجهةوضحكط

العلميةقناعاتهمعتتفقلاأفاراىالتيالنظرياتلبعضالنقدتوجيهخلالمن

وفيالواضحبالدليلذلككلمعضداوالرفضالقبولبينأولويتهاوترجيح

بلاساليبهنكتعنوالإلماح،تركيبهحلعلىأقتمرولمء*:يقولذلك

،وإيرادالكلامنقدفيوبالغت،القوممقاصدوبينتالفنقواعدأيضاحققت

الفكربحرمنأخرجتفقد،نعموالإبراموالنقض،والقبولالردمنليماسنح

.)95(!!...الزواهرالعباراتممطفيالجواهر،ونظمتهافرايد

الدب:مفاتيح-15

هـ(606ت)الرازيألدينبفخرالملقبعمربنلمحمد

نحافيه،مادةوأغزرهاوأوسعها،وأعظمهاالتفاسرأجلّمنوهو

الانتصاربذلكعداقا،الكريمالقرآنآياتلفسرفلسفياكلاميانحواصاحبه

الرازيالدينفخرعوبنمحمدهوومؤلفه.والجطعةالسنةأهللمذهب

الكلامعلم!بعصرهوفريدالإسلامشيخ،والمعقولالمنقولفيزمانهأوحد

المفسّرين.وإمام

سائدةكانتال!الثقافيةللحالةصادقةصورةالتفسرهذاكويرسم

سلطنوضعف،الأشعريةالمدرسةتألقتحيث،الرازيالفخرعصرفي

علىوالمتصوفةالمتكلمينهجماتتقاوماليونانيةالفلسفةوبقيت،6()ْالمعتزلة

322ص.العلميالبحثكنابهَ.إبراهيمللوهابعدد.،صمليعانأبو)9؟(

.891ص.القرآنعلوم!يلمحاث.محمد،الصباغ)06(

501http://www.al-maktabeh.com



منمقولاقالتقريبالاجتهادوسعهممااجتهدواالذينالمسلمينالفلاسفةيد

الإسلاميةالشريعةومبادئأصول

طائفتينمنالتفسيرعلمينتزعأنخلالهمنالمؤلفحاولوقد

ليتيحبالبلاغةالمعنيينالأدباءوطاثفة،الحدثينطائفة:و!العلمهذااحتكرتا

.)64(الميدانهذاوبدلوهمليدلواالكلاموعلمالتوحيدلعلماءالفرصة

الرياضيةالنظرياتمنكبربكمالرازيتفس!ررحفلفقد،عليهوبناء

منإقبالاولقيتعهدهفيانتشرتالتيالعلوممنوغرهاوالفلكيةوالطبيعية

النصوصفيوردماموافقةوبيانالكريمةالآياتلعفسراستغلهاوالتي،العلماء

.والبرهانبالتجربةالعقولإليهتوصلتلالمعصومة

وفندهاعليهاردّثمالفلاسفة(قوالمنلكثرعرضاأيضاتضمنكما

الالهياتمباحثفيالفلاسفةيستخدمهالذينفسهالسلاحذلكليمستعملا

بذلكيتجاوزلا(نعلىحريصاكانأئهغر،ابطقيالعقليالاستدلالوهو

.)62(اببهذاليوالجطعةالسنةأهلعليهاتفقما

منالرازيأوردهليماواضحةفتبدوالكلامبعلمالتفسرهذاصلةأما

يُعَزضَأندوطكلرّفرصةيدعيكنلمحيثالمعتزلةمذهبعلىكلاميةمسائل

السنة.أهللملىهبمنتصراعليهمويردبمذهبهم

عنالدلاعمجالفيضفهعليهأخذو!الشةعلماءمنكثراأنغ!رو

أنهيرونوهم،براهينهموتوهينالمعتزلةحججدحض!توفيقهوعدم،مذهبه

واستمذ،الاعتزالمذهبعليهايقومالتيالأدلةبيان!بعيدحدإلىنجحقد

عجزلفيئاعليهايزيدأنصاحبهاأرادلوحتىحي!:وجلاثهاتوضيحهافيقوته

.102ص،المَرآنعومفىلمحات.محمد،)61(الصباغ

.492ص.أج.والمالسرونالنفسير.حسبنمحمد.د،ههيالذ(62)
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،ردودهعلىغابالوهنبداللردّتصدىماف!ذا(631ه!كقواهوخارت

خصومه.مقولاتهادغمالتيتلكقوقاليتضاهيبأدلةيأقيأنعنوعجز

يورد2ءةقولهليالمغربيالسرمياحيالدينسراجإليهأشارماوهو

يوردثم،التحقيقمنيكونماغايةعلىوالدينالمذهبفيالمخالفينشبه

فيكتاباألفوقد!)64(،<الوهاءمنغايةعلىوالحقالسنةأهلمذهب

.)65(تفسره!الرازيالدينفخرفيهاانتقدالتيالاخدضمنهمجلدين

بقيمةيعترف!نبعد-الرازيعندالظاهرةهذهحجرابنويبرر

ديلتقرير!أقوالايسعفرغكانأنهسببهولعل!!:بقوله-الكبرةتفس!روه

ولاالقوىمنشيءعندهيبقىلانفسهدليلتقريرإلىانتهىفماذا،الخمم

.)66(!!البدنيةللقوىتابعةالنفسانيةالقوىأنشك

كلاميةثروةدفتيهبينجمعقدالرازيتفسير!انأمرمنيكنومهما

الدينفخرالامامإن>:*قولهفيالظنونكشفصاحبإليهاأشاوكبرة

شيءإلىشيءهن،وخرجوالفلاسفةالحكماءبأقوالتفسرهملأالرازي

أشبهء!:اعتبارهإلىبالذهبىحدامما،!!)67(العجباكظريقضيحتى

هذهأن،إذوالطبيعةالكونعلوموفي،الكلامعلمفيبموسوعةيكونما

للقرآنكتفسرال!بأهميةمنتقلل!دتحتىعليهغلبتالتيهياكحية

نأمن11المحيطالبحر*فيحيانأبوقررهماإلىإشارةفي)68(كهكهالكريم

.115ص.القرآنفيالننيالئعير،شيخبكرىد.،أمين)63(

.427ص،4ج،الميزانلسان،حجرابن6()ه

.427ص،4ج،ننسهالمصدر)؟6(

صلأ74ص.4ج.نفممهالمصدر)،،(

231-023.صأج.الظنونكفمف.حاثي،خليفة)7،(

392-ج،.والمفسرونالئنسير.حسينك!.محمدالذه!ى)68( w
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علمفيهاحاجةلاطويلةكثرةأشياءتفسرهليء*:جمعالرازيالإمام

.)96(!ىالتفسرإلاشيءكلفيه:العلطءبعضقال،ولذلكالتفسر

علىظلأنهإلىالرازيتفسيرووصففيالمبالغةهذهمنالرغموعلى

أسلفناماإلىبالإضافةيحتوي.وهوالعلماءلدىمتميزةبمكانةيتمتعالعصورمر

الشافعيالمذهبترجيحمعالأح!مآيات!بالفقهاءمذاهبعلىذكره

،وعلىوالبلاكيةالخوية،والمسائلالأصوليةالمسائل،وعلىوالبراهينبالأدلة

استيحاؤهايمكنالتيوالمعافيبالفوائدتتعلقجداكثرةواستنباطاتاستطرادات

ليقالحينتفسيرهفيالظهرةهذهوجودإلىأشار،وقدالقرآيئاللفظمن

السووةهذهأنالأوقاتبعضفيلسافيعلىمرأنهإعلم:حى!المقدمة

آلافعشرةونفائسهافوائدهامنيستنبطأنيمكن-الفاتحةيقصد-الكريمة

،وحملواوالعنادوالغيالجهلأهلمنوقومد،الحطبعضهذافاستبعدمسألة

الكلمات،والمعايئكلنالظرغةالتعلقاتمنأنفسهممنألفوهماعلىذلك

هذهقدمتالكتابتصنيففيشرعت،فلماوالمبايئالمعاقدتحقيقعنالحالية

قريب،الحصولممكنأمرناهذكرماأنعلى!لتنبيهلتصيرالمقدمة

107(.!!الوصول

عدةجزءاوثلاثيناثنينفيكاملاالفيبمفاتيحتفسرطبع

صورقا،والتيبمصرالبهيةالمطبعةطبعة،منها"الكبرالتفسر+بعنوانمرات

ونشرهبتحقيقهالحميدعبدالدينمحيمحمد.وقامبطهرانالعلميةالكتبدار

هـ)،7(.1352عام

231ص4..جالظنون.كشفحاحس،خليفة)96(

.23صج،-الفلط.مفلاليحالد!نفخر،الرازيْ)(-7

212ص.ممديةالٍاالطوممرجع.د.محمد،الزحيلي)74(
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لكلا3:علمفيالمقاصد-16

هـ(297ت)النفتازانىعمربنمسصدالدينلسص

الدين*أصولعلمفيالطلبينمقاعد11الكتابمقدمةفيصاحبه!اه

أهممنوهو،مقاصدستةعلىهـورتبه74عامقندممرفيأتمهوقد

بقوله:بكخفرالمولىوصفهالكلامعلممصادر

حاويهاوهوإلائلالمطمنمسألةالفنفيماالمقاصدشرح

)72(لآلي!تحصىلاالبحرأيهايالجتههووكبحرالكلامفن

عديدةحوالقعليهوضعت،كطشرحهعلىالعلماءمنكثرعكف

صاحبقالالسببيابراهيمبنإلياسوحاشية،القاريعليحاشيةمنها

الدينمصلحوحاشة.)73(21جدالطيفةحاشيةوهي*:الظنونكضف

مقاصدومماهالدلج!محمدبنمحمدالشيخاختصره.كمازادهبحسامالمعروف

.)74(المقاصد

أوفيسإندياليوأخرىالبريطايئبالمتحفنحطوطةنسخةمنهتوجد

فَالظهريةالمكتبةفيالمقاصدلضرحنسخةتوجدكط.4-461رقمتحت

هـ)75(أ277عام.طبع0048عامرقمتحتوأخرى،35عرقم

ألكلا3:علمفيموالمحف-7،

هـ(756الأيجى)تاحمدبنالرحمنجمدالدينلضد

وهيالكلامعلمإليهاوصلالتيالأخيرةالمرحلةالكتابهذايمثل

الفكرفيع!ميماجزءاالفلسفةأصبحتحيث،الفلسفيالكلامعلممرحلة

23.صسدلأكلودنقدلِم.النسفبةالضاندشرح،،النفتازانى)72(

063ص.2ج.الظنونكشف.حاثي،خليفة()73

063ص.ننسهالمرجع)هـ7(

32.33ص.سلامةكلود:تفديمالنسفيةالضائدفمرح،النفتازاش()75
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بلغهماعندهميفارعهو،والاشاعرةتراثحميةيعدكما.العقائدي

انتهتالتيالذروةيمثللأنهللمعتزلةبالنسبةابرعبدللقاضيالمغ!كتاب

)76(.الكلاملعلمالأدثعريةالصياغةإليها

علمموفوعات-e"pفيشاملمتكاملبنسقيتميزالكتابو

فف!لاعليهيزيدأنبعدهمنأشعرييتمكن:ء!لممحكمترتيب،والكلام

التيالمنطقوالفلسفيةالموف!وعاتعليهغلبتكما،)77(كه!يجاريهأنعن

.الأشاعرةمتأخريلدىالكلامعلمممةأصبحت

و،أعلاهاوالعلومأرفعإنوهذا...!حى:بقولهالأيجياستهله

صتتريهه،وتوحيدهوالصنعبإثباتالمتكفلالكلام...علمأجداهاوأنفعها

مبنىعليه،والاسلامأسالرهيالتيالنبوةإثبات...والأجساممشاهة

هذافيالمصنفةالكتبمنإلم!وقعماطالعتقدإفي...والأحكاموال!ثرائع

علىالحدب...فحدافيلغليلرواء،أولعليلشفاء!همافيهاأر،!لمالفن

لامقتمداكتابافذاكتبتأن،إلىأربالحقتحقيقفيلهمنوالطلبأهل

منالقشرليهميزت،والألبابلب،اودكتهنحلانحتصرالاو،مملامطولا

الحججتركت،والمذاهبتقرير،والمطالبتحريرفيجهداآللم،واللباب

الهدموالتزييفوالنقدفينبهت،وافتف!احاتتضاءلالشبهواتفحاحاتتبختر

،واناالتدقيقمظانإلىقديفقر،والتحقيقينابيعهينكتعلئالترصيفو

قدمييأضعآنقبلالمظرجفيوأتأملدرالم!إلىالمواردمنأنظر

!!)78(!صدتمااتمامفيوسدداللّه،ووفقأردتكماجاء.حتى..المداخل

2357.358.ص.جالكلامعممحمود.في،د.أحمدصبحي)76(

358ص،نفسهالمرجع)77(

4.5.صالكلا!عمفي.المواففعهـالرحمانالدين،عضدالأيجي)78(
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مراصد،عدةإلىموقفكل،ومواقفستةإلىينقسمال!بو

:المقدماتهيموضوعاتستةبالدراسةيتناول،ومقاصدعدةإلىمرصدوكل

.السمياتوالإلهيات،الجوهر،،الأعراضالطمةالمسائل

عنتحدث،ثمالكلامعلمتعريفإلىالمقدماتفيالمؤلفتعرض

النظرإلىبعدهاانتقل.ومسائلهأهم،والعلومبينمكانتهوفائدتهوموضوعه

بعرضانتهىوالفاسدوالمجحالنظربينهنافرق،وللعلمضرورتهمؤكدا

أقسامه.والاستدلالأنواع

موضوع،والعدموالوجودمسائلتاولفمَدالعامةالمسائلفيأما

المعلولوالعلة،ثمالكئرةوالوحدةمسألة،والامتناعوالإمكانوالوجوب

المتكلمينمنكلّلدىالعرضمفهوملث!رحالأعراضموقفوفي

منهما.لكلشرحاوقدموالفلاسفة

الجسمحقيقة،وأقسامهوالجوهرمسألةعابمالرابعالموقففيو

مسائلفيخاض،والصورةوالهيولىفيالفلاسفةمذهب،والجزءنظريةو

الموضوعاتهذهعلىكلب،والفلكوالجفرافياوالطبيعيبالعلممتصلة

العلمي.الطبعمنأكعرالفلسفيالطابعالأخرة

تثبتالىالأدلةطرححيثللإلهياتعرضاتمسالموقففيو

إرادتهكولوأفعالهوعفاتهوتعالىذاتهعنكذلكتحدث،واللّهوجود

تعلل.لاجلوعزأفعالهأنفي،والشرعيينالقبحوالحسنموفوعتناولو

فيهعرض،فقدللسمعياتالمخصصوالأخيروالسادلرالموقفأما

علىتفضيلهمفي،والأنبياءعصمة،والمعجزةحقيقة،وحقيقتهاوللنبوة

الأجسادحثروالمعدومإعادةإمكانإلىمشراالمعادعنتحدث،كطالملائكة

http://www.al-maktabeh.com



المورودالحوض،والميزانوالصراطوالقبرعذاب،والناروالجنةعنو

.الإيمانحقيقة،والأح!موالأمماءقضيةإلىذلكبعدعرجو

الإمامنصبوجوبفيهتناول،الإمامةعنبفصلىبهالأيجيختمو

الأمةافتراقلحديثفقاوالمسلمينفرقبذكرذلكذيل،والإمامةشروطو

فرقة،عشرينإلىانقسمواالذينالمعتزلةمنهمذكرفرقةسبعينوثلاثإلى

إلىانقسمواالذينالحوارج،وفرقةعشرينواثنتينإلىانقسمواالذينوالشيعة

الجبرية،ثمفرقثلاثإلىالنجاريةو،فرقخمسإلىالمرجئةوفرقسبع

همالجماعةوالسنةأهلوالمحدثينمنالسلفوالألثاعرةجعلو،المشبهةو

جي!.اكالفرقة

عليهأقبل،فقكالمواقف!بهاحظيالتياظصةللمكانةنظراو

منجملةلهاجتمعتبذلكو،موضوعاتهعلىيعلقونويشرحونهالعلطء

هذهبينمنو.97(أقبلهأشعرييكلممصنفهايحظلمالحواشيوالشروح

كسشرح،والجرجافيمحملىبنعليال!ئريفالسيلىشرح:نذكرالشروح

المولىشرحو،الأهريالدينسيفشرحو،الكرمافييوسفبنمحملىالدين

.8()ْالهرويحيدرالمولىشرحو،الطوسيعليالدينعلاء

)84(أدقهاواْشهرهاو،إفادةاًحسنهاالجرجايئالشريفشرحلعلو

كثرةحوالقوضععلىفعكفواالعلماءمنبعدهجاءمناقمامنالفقدلذلك

الفناريشاهمحمدبنجبىحسنللمولى:حاشيةمنهاحاشية24تجاوزتعليه

محمدالدينلمحيحاشية،والبساطيأحمدبنمحمدالدينكسللقاضيحاشيةو

358.صالكلأععم.فىمحمود،د.احمدصبحى)97(

!يةوالدسوقيابراهيمنائرة،المواقف.الرحمانجمدالدين،ضدالأبجي)08(

22.الجنبولي.صمحمدأحمد

357.الك!.صمحم.فىمحمودد.أحمد.صبحي)81(
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الصمدعبدبنلحسنحاشية،والشروافياللّهلفتححاشية،والحطيببن

يخرها.و)82(السمسوفي

هيانتشاراطبعاتهأكثرو،كثيرةطبطتالمواقفىبطبعقدو

عبدبحاشيتيالمذيلةوهـ(168)تالجرجافيالشريفبشرحالمرفقةالطبعة

عنالصدوةوالفناريشاهمحمدبنجل!حسنالمولىوالسيالكوقيالحكيم

-1325+7091عامالسعادةمطبعة xأربعةفيتقعأجزاءثمانيةفيم

.لا()3مجلدات

الراوند!ط:ابنعلىوالردّالانتصار-18

(.003ت)الخياطمحمدبنالرحيمجمدالحسلنلأبى

بينالوحيدالأثرهوالقرنهذامنالحمسينياتحتىالكتابهذاكان

العداءوتصاعد،نفوذهمزوالبعدف!اعالذيالمعتزلةتراثمنالاخينيدي

ضذهم.والرصيال!ثعي

ينقلونالمعتزلةخصوممنالمتكلمونكان،الكتابهذاظهوروقبل

ثموتشيّععليهمخرجثممعتزيىكانالذيالراونديابنىبمنآراءهم

11المعتزلةفضيلة11الجاحظألفأنبعد+المعتزلةفضيحة11كتابوألّف،ألحد

ومسخآراءهمفشوه،فيهموالئلبالمعتزلةعلىبالطعن!بهملأوقد

المئقفينأذهانتصاحبالمعتزلةعنالظتمةالصورةظلتلذلك.أقوالهم

نأخلالهمنالحياطالحسينأبوأرادالذيالكتابهذاظهرأنإلىوا؟حثين

.)9(آرائهموالمعتزلةمعتقداتعنيدافع

22.23.صالبنبول!محمداحمدوالدسوقيإبراهيمنصره،المواقف،.الأيجى)82(

357.صالكمعم.فىمحمود.د.احمدصلهحى)83(

.027ص،أج،ننسهالمرجع)9(
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ثمالراونديابنعنالممسوخةالعباراتذكرطريقةفيهاتهجوقد

وموضحا،حقيقتهاعلىالاعتزاليةالعقيدةمبينا،الصحيحةبالعباراتيتبها

أقوالتتعالطريقةوهذه.والاحتجاجالاشدلالفيوطرقهاالفكريةأسسها

بجلاءالمعتزلةآراءعلىبالوقوفللدارسينممحمما،عبارةالروانديابن

غرهوالبغداديآراءقيمةتراجعإلى-المقابللي-ذلكوأدّى،ووضوح

يشوبمامعأ()ْالاعتزالمطللمذهبالوحيدالمصدركانواالذينالأشاعرةمن

وتحريف.وانتقادانتقاصمنأقوالهم

فيالمعتزلةبذلهاالتيالمحمودةالجهودعنأيضاالكتابهذاكشفكما

قويتالتى)11(الأخرىوالدياناتالمذاهبضدّالإسلاميةالعقيدةعنالد!اع

الشكوكوإثارةالاسلاممهاجمةفيأعحاهاونشط،عهدهم!شوكتها

حوله.والشبهات

توحيد:رقمتحتبالظهرةالكتببدارمنهنحطوطةنسخةتوجد

نشركط،2591عامبالقاهرةونشرهنينبرجالسويديالمستشرقحققه،852

.5791عامببيروت

:المطاصعنالقرآنتنزيه-،9

هـ(541ت)المفزسأباديالجبارالأسدعبدللفاضى

الاعتزاليللمذهبوفقاالكريمالقرآنلتفس!رونموذجاالكتابهذايعد

المعتزلةعلماءآخر>>وأقطابهأحدابرعبدالقاضيكانالذي

.)13(كه!الناهينن

.027ص،ج،،الكحعم.محمودأحمدد.،صهحى15()

.027ص،4ج،نالسهالمرجع)11(

.،41ص،2ج،العربىالنراثناريخ.فؤاد،سزكين)13(
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pإذاإلااللّهكتابمنالانكاعمنيتمكنلنانهالمقدمة!بالمؤلفرك

منكئيراأنذكروقد.ومتشاههمحكمهبينوفصل،فيهمامعافيعلىوقف

وأوفح،بيانهفياجتهدفقدلذلك،القرآنمتشابهفهمفيضلواقدالناس

.)4"(تأويلهفيالصوابجانبواأنهمرأىالذينالنالرمنفريقعندالحطوجه

الكريمالقرآنيفسرلمالجبارعبدالظفي!ان،المقدمةهذهعلىوبناء

تشابهمايتناولثم،والمتهةالمحكمةالاَياتبينيفصلكانبل،آيةآيةكله

مقولاتالمنطقيةوالقيالماتالعقليةوالأدلةبالحججمدغما،بالتفسيرمنها

ظاهرها:حسبأوّلهاالذيالفريق-المقابللي-نحطِّئًا،الاعتزالىالمذهب

يرونلاالذينالسنّةأهلجماعة-الغالبفي-الفريقهذايقصدوهو!!

.)5"(كه!الاعتزاليةنظرتهإليهينظرونولا،القرآنفيرأيه

لغيرحجّةأنهايرىالتىالاَياتعلىتفسرهفييركزكانماوكالبا

منرأيايفندواأو،الاعتزالأصولمنأصلاليهدمواهايستعينون،المعتزلة

كانباْنهالقولإلىالدارسينأحددعاماوهذا،مذهبهلتوافقفيؤولها،آرائه

عنالقرآنفيالمعتزلةرأيترَيه11ىبهيسمّيأنابرعبدبالظضىالأولى

.+المطاعنعنالقرآنتتريه!ولش!،)6"بمااخصومهممطاعن

منمتمكّنا،الأسلوبواضح،الحجّةقوقيالكظبهذافيبداوقد

عنيكتبماكلّفيالمنطقاستعمالمنيكثر،البديهةحاضر،اللفةناصية

شهد.!!العلمأوعيةمنوعاءحىحى:ن!فقدغروولا،()17المعتزلهَعقائد

.4-3ص.المفدمة.المطاضنصالفرآنننزط.الهلهارعبدالمَاضي)14(

.193ص.أج.والمفسرونالنفسمر.محمد،هسالذ()13

الصرفيالتفسيرفىالفكرمم!الئطورأئر.اللةعبدمسلممساىد.،جفرال)6"(

335ص.الصاسي

.333ص.نفسهالمرجع)17(
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الجبارعبلىالقاضيفيهادافعالتيالأمثلةومن.بذلكوالمتأخرونالمتقلىمونله

نذكر:القرآيةالاَياتتأويلخلالمنمذهبهعن

منهممبالغةالاَخرةفياللّهرؤيةوقوعالمعتزلةيُجوّزلا:اللةرؤية-،

الاَياتالجبارعبلىالقاضياختارفقدلذلك.عنهالتجس!مونفيالحالقتتريهفي

مذهبه.صحةوأثبتالاَخرة.فيدلّهالمؤمنينرؤيةجوازعلىظاهرهايدلالتي

ربّهاإلى،فرةنايومئذوجوهأ:تعالىلقولهتفشرهفيجاءماذلكومثال

ناضرةيومئذوجوهأ:تعالىقولهفيقيلربماء!:قالحيث،)88(!ناظرة

نأ:وجوابنا.الاَخرة!يُرَىتعالىاللّهأنعلىدليلأقوىإنه(ناظرةربهاإلى

ا!لهفيننازعهلا!اننا،جسمتعالىأدلّهبأنيقولممنكانإنبذلكتعلّقمن

نكلمهوإنما.ذلكعناللّهتعالىيُلَمَسو،يُعَانَقْو،يُصَافَحأنهفيبل،ئرَى

بأنيعترفأنمنبدفلااللّهعنالتشبيهينفيممنكانوإن.بجسمليسأنهفي

يصحّماعلىيُتَأَوّلأنفيجب.الأجسامفيإلاّيصحّلاتعالىاللةإلىالنظر

.)91(!!الثوابوهوإليهالنظر

مؤمنهولاالكبرةمرتكبأنالمعتزلةيعتقد:المزلتينبينالمترلة-2

عبدالقاضيودفاعويبدو،الصرلتينبينالمولةفيفهووعليه،كافرهوولا

فيالحمسةالاعتزاليةالعقيدةأصولأحدتعدالتيالفكرةهذهعنالجبار

تليتوإذاقلوهموجلتاللّهذكرإذاالذينالمؤمنونإنماأ:تعالىلقولهتفسره

ومماالصلاةيقيمونالذين.يتوكلونرهموعلىاكلانازادقمآياتهعليهم

ذلكوكلّ!*:يقولحيث2()ْ(حقاالمؤمنونهمأولئك.ينفقونرزقناهم

لاالمؤمنوان،الطعاتهذهكلفيهويدخلوعملقولالإيمانأنعلىيدل

.23-22،مةلفباا(،8)

.935-358ص.المطاصصالفرانشريه.الجبارجمدالفاضى)91(

.34--2،الألف!)02(
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نأعنخرجكبرةمنهوقعتومق،الإداتبحقيقومأنإلامؤمنايكون

.كهكه)21(مؤهنايكون

نإبل،الإدافعاليخلقلااللّهأنالمعزلةيرى:العبادأفعال-3

!نتمعصية،شراأمكانتخرواالأفعالمنيشاءمايأيئأنفيحرّالإنسان

تأويلإلىابرعبدالقافييذهبالعقيدةهذهتدعيمسبيلوفي.ولعةأم

فلم):تعالىقولهومنها،اللّهلىاٍالأفعالتنسبالتيالقرآنيةالاَياتمنكثر

والتى،()22(رمىاللّهولكنرمتإذرميثوها،قتلهماللّهولكنتقتلوهم

يخلقلاتعالىاللَةبأنالقولمعذلكيصحكيف>>:عليهامعلقايقول

واللّه،بدريوميرميكانوسلمعليهاللةصلىأنه:وجوابنا؟العبادأفعال

إليهاْولاالرميةأضافكطنفسهإلىتعالى(ضافهلذلك،المقاتلرميتهبلغتعالى

.23(!)»اللّهبحمدمتفقوالكلامرميتإذ2*:بقوله

النلأيةفيليدوالانتقالْيةالطريقةهذهعلىال!بيسروهكذا

مذهبهتعارضباَيةيمرّيكادللا!حى:الاعتزاليةالعقيدةعنللدفاعمعرضا

لاذلككانوإن)24(!!مذهبهناحيةإلىهاومالظهرهاعنصرفهاإلا

فيالذهيمحمدإيهأشارماوهوالبلاغيةوالعلميةال!بقيمةلييطعن

الاعتزالية-الرعاتهذهمنفيهمارغم-فالكظبالجملةوعلىءحى:قوله

الكريم،النظمظهرعلىتردالتيالمثبهطتمنكرعنلناكشفقد

.443ص.المطاصعنالقرأنتنزيه.الجلارجمدالقاضى)21(

.17،الألفالر()2

.144صساب!،مرجع،الجبارجمدالفاضى()23

.104ص.أج.والمفسرونالمنسير.حسينمحمد،هلىالذ)24(
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البلاكةعلىينطويالذيالقرآفيالتركيبجمالمنكثرعنلنافحوأو

.)25(كهكهالعلموكزارةبقوةلمؤلفهيشهدمما،والإعجاز

تفسر:رقمتحتبالقاهرةالكتببدارمنهنحطوطةنسخةتوجد

هـبالمطبعة9132عامثانيةومرةهـ.1326عامبالظهرةطبع،033

تاريخدونطبعهعلىببروتالحديثةالنهضةدارأشرفتكما.)26(الجمالية

الخمسة:الأصولشرح-02

هـ(415ت)المفزليالجبارجمدللمَاضى

،أثراوأعظمها،الجبارعبدالقاضيكتبأش!هرمنالكتابهذا

الاعتزالمذهبيقدمالذيالوحيدالمعتزلطالكتابوهو،ذكراوأشيعها

ل!ال!بهذاظهورقبلالاعتزالظلّوقد.ومتكاملمنسقكولممابشكل

أشاعرةمنخصومهكتبفيوالمبثوثة،إليهالمنسوبةالنصوصمنإلايُلْتَمَسُ

وحاممةإيجابيةخطوةونشرهالكتابهذااكتشافيعذلذلك.وغ!رهم

.03()الذاتيةممادرةإلىبالرجوع،موضوعيةبطريقةالاعتزالعلىللتعرف

اجتمعفقد،الكلامعلمتطورمراحلمنمتقدمةمرحلةالكتابيمثل

،عصرههايزخركانإلتىالمذاهبش!تىعلىوأسعاطلاعالجبارعبدللقاضي

ثمينةفرصةواكظراتوالمحاوراتبالمناقشاتالمليئةالمديدةحياته!هأتاحتكما

علمإليهاانتهىالتيالحالةعنوصادقةجّةصورةتقديمعلىقا"راجعلته

.)31(الهجريينالحامسالقرنوأوائلالرابعالقرنأواخرفيالكلام

.،04ص.أج،والمفسرونالتفسير.حسينمحمد،هبىالذ25()

.،،4ص.2ج،الصبىالتراثلاريخ.فؤاد،سزكين)26(

.3صه.غمانالكريمجمدد.:نقديم.الخمسةالأصولشرح،العبارعبدالففس)ه3(

.32ص،نالسهالمصدر)"3(
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بيننقاشهثار!نتالقالاعقاديةاورئلاغلبيتضمنوهو

وقد.وغ!ررهمومجبرةوكراميةاش!عريةومعتزلةمنعمرهفيالكلامعلماء

ن!حيث،خصومهآراءنقلفيالظمةبالأمانةالجبارعبدالقاضيمنهجاتسم

إلىالإداءةمتجنباروئةوهدوءفيعليهايردّثم،ووضوحدقةبكليثبتها

.)32(اطرحةال!ثظئمأواكبيةبالكلماتالحصم

كتابعكسعلى-والسهولةبالوف!وحال!بأسلوبويتميز

عبدالظضيلأن-للبهيرينقيادهايسلسلاصعبةعبارتهتبدوالذيالمغنى

نأ،فأرادوالعامةاظصةيحضرهادروسلف!كلعلىمادتهيلقىكانالجبار

)33(وانتشارهالهمهاليسهليبسّط!

الطرقمنكونهالمكلفعلىووجوبهالنظرعنبمقدمةالكتابيبد(

منمعرفتهالمكلّفعلىيجبعماالبحثإلىينتقلثم،اللةمعرفةإلىالمؤدية

مذهبعليهايقومالقالحمسةللأموليعرضذلكوبعدالدينأمول

المترلتين،بينوالم!رلة،والوعيدوالوعد،والعدلايوحيد:وهيالاعتزال

أصولمنأجملمايفملثم،سريعاعرضاالمن!كرعنوالنهيبا-لمعروفوالأمر

فيونشره،عثمانالكريمعبدالدكتورحققه.التوبةفيبفصلال!بوتحم

.6591عامالظهرة

.32ص،الخسةاكمولشرح،الثدهرعدالففمى()32

.33ص،نلممهالمصدر()33
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الئاويل:وجوهفىاكاويلوعيونالتنزيلحقاثقعنالكشاف-24

هـ(538ت)الزمخشريالخوارزميمحمودالقاسملأبى

بهممافقد،التفسرميدانفيألفماأجلمنالكشافتفسريعد

مجدهقمةيمثللأنهالتوفيقمنعظيمامبلغاوبلغ،مقامأعلىإلىصاحبه

معارفه.ولبّعلمهخلاصةالزنحشريأودعهإذ،العلمى

منوالزنحشري،ومعتمدهمالمعزلةتفسر-ذلكجانبإلى-وهو

المجاهرةمنيخرجلاكانو.عقيدقمفيالمخلصينالثقاةالمعتزلةمتأخري

.التيارلهذازمنهفيوالسلطانالناسكرهمنالركمعلىللاعتزالبانتمائه

لهيأخذلمنيقو!الدخولفيعليهواستأذنلهصاحبًاقصدإذاء!:ف!ن

أثرحص!:أننجدلذلك.*!!)52(بالبابالمعتزليالظسمأبو:لهقل:الاذن

البحتهالعقليةالنظرةفمان.يفسرماوكل،يكتبماكلفيواضحالاعتزال

ولا،وسعهماويؤوّلفيعلل،سبيلهالاعتزالومنهج،ديدنهالنصلتفسر

.!!)53(البنأربابمنلأنهالتأويليعجزه

تفاسرمنالوحيدال!بهوأنهاليهابعلىخاصةقيمةأضفىومما

الأفكارلكلومتفمنا،كلهالكريمللقرآنمتاولاإليظوصلالذيالمعتزلة

اللّه.ب!بالمتصلةالاعزالية

همجادالذينالأعلامالمعتزلةمفسريآخر*ء:!نصاحبهأنكما

القيمة،المعزلةتفاسبرومعظم!يهفحاعتوقتوظهروقد،)54(!!الزمن

لهمالنالرعداءواستشرىوالسياسىالعلمينفوذهمفقدواأنبعد

.،5هص،2ج،الأعانوفيات،خلكانابن(52)

.336ص،النفسيرفىالفكريالتطوراثر،جمداللةمسلمممما!د.،ثطرآل()53

.271ص،الفرآنتفسيرفيالزمخشريمنهج.الصاويمصطفىد.،العوينى)مو(
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فيالعلماءأجمعوقد،بالرأيالتفسرليالطليةالقمةالكشافويمثل

صناعهوحسنصاحبهبراعةوعلى،وكوخهتفرّدهعلىوالحديثالقديم

المفسرينمنبعدهجاءمنكلجعلت،واسعةشهرةالتفس!رأكسبتالتي

.)55(الفياضمعينهمنويرتشف،الزاخربحرهمنيستمد

عَلِيُّكتابالكظفكظبإنحىحى:بقولهافرويحيدرالشيخقزظه

تاَليففيشبيههيَرِدولم،الأولينتصانيففيمثلهيُرَلم،الشأنرفيعالقدرِ

المتقنينَ،المَهَرَةكلمةُالرشيقةتراكيبهمتانةعلىاتفقت.الآخرين

.)56(!!المففقينالكلمةألسنةالأنيقةأساليبهمحاسنعلىواجتمعت

فيعظيمىبالكشافأنواعلم!حى:السبكيالدينتاجعنهوقال

ببدعته،متجاهرمبتدعرجلأنهإلافنهفيإمامومصنفه،بابه

(،)57!!والجطعةالسنةأهلعلىأدبهويسيء،كثراالنبوةقدرمنيفح

.الاعتقادفيالمعتزلةمذهبعندفاعمنفيهماإلىإشارة

إلاالاعتزاليةبالعقيدةواضحارتباطمنال!فميزمماالرغموعلى

منوالترحيبالحظوةويلقى،التفسركتبيكتسحأنمنيمنعهلمذلك(ن

عنهالاستغناءيمكنلاأنهاعترفواالذينالسواءعلىوالحصومالأصدقاء

التفسر.فيأساسيكمصدر

لمذهبهالانتمارفيجداعالهةوبيانيةعلميةقدرةالزنح!ثريأبدىوقد

التفسرفيتطلظبينةواضحةالاكزاليةشخصيتهكانتفقد!ء:الاعتزالمط

منعذتإنو-الناحيةوهذه.القر؟نلاَيالجمالمماالبحثفيتطالعناكط

أصالةعنتنمالحالصةالعلميةالوجهةمن!هي-قومعندالزنحشريسيئاث

.441ص،أج،والمفسرونالتفسير،حسينمحمد.د،هبيالذ(؟3)

.904ص،2ج،الظنونكشف.حاثي،خليفة(ك5)

.5،،-14،ص.النعَموملهيدالنعمهي.الدينناج،السبكي)57(
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أدواتهيسخّركيفالزنحشريعرففقد،الكلاميالبحثليقدمورسوخ

تذوقهفيأوللقرآنفهمهليسواءالاعتزاليرأيهخدهةفيالثقافية

.!كه)58(لجماله

أقطابمنكغيرهلهوتقديسهبالعقلامحانهتفسيرهفييبدوماوأظهر

منللعقلمنبهوالسمع(الوحيأي)السمعقبلالعقليعدوهو،المعتزلة

.سوالصوالإجماعوالسنةللشريعةسابقايراهكما،غفيه

شيئايعدلاالذيالقرآفيالمعنىبظاهريقنعلاللقرآنتفسرهفيوهو

فيها،التفكرالآياتوتدبر!!:يقولذلكوفيمعانيهواستبطانضدبرهبجانب

والمعايئالصحيحةالتأويلاتمنظهرهايدبرمامعرلةإلىيؤديالذيوالتأمل

لهمنكمثلمثلهوكانطئلبكثرمنهيحللمالمتلوبظاهراقتنعمنلأنالحسنة

(.95)!كهيستولدهالائثُورومهرةيحلبهالادَرُورلقحة

الكريمةالاَياتيوؤلأنالزنحضريفيهاحاولالتىالكثرةالأمثلةومن

ثذكر:المعتزلميالمذهبمقولاتلتوافق

الذيالكلامويحمل،المجازيةالفروضطريقةبكئرةيستعملأنه-

ولا،6()ْالتخييليةاوالتمثيليةالتعبراتقبلمنأنهعلىظاهرهفيغريبايبدو

كطلهابقبولهمينددانفكماالذينالشةأهليجوزهاالتىالظاهرةفيالمطيقبل

61)والحرالاتايأوهامأهلإلى-ذلكأجلمن-وينسبهم،جاءت

.003ص،الفرأننفسبرفيالزمخشريمنهج.الصاويمصطنىد.،الحويني)!-(

3.28ص،2ج،الكاثماف،الزمخشري)9؟(

كه.9ص،أج،والمفسرونالثفسير،حممينمحمد،هبيالذ)0(

.203ص11ج،الكشاف،يالزمخشر61()
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)62((فوالأرالسطواتكرم!يهوسعأ:تعالىلقولهتفسيرهومنها

الذاتتريهلبمنهممبالفةالمظتوينفون،التجسيميرففونالمعتزلةأنوبما

تحتملالكرسيكلمةانإلىالآيةهذهتفسرهفيذهبالزنحضري!ان،الإلهية

عنيضقلمكرسيّهأن:منهاالأولالوجه!حى:أوجهأربعةثفسرهافي

فقط،وتخييللعظمتهتصويرإلاهووما،وسعتهلبسطتهوالأرضالسماوات

قدرهحقاللةقدرواوماأ:كقوله،قاعدولا،قعودولاثمةكرسيولا

غيرمن)63((بيمينهمطوياتوالسماواتال!مةيومقبضتهجميعاوالأرض

ترىألا،حسنوتمثيل،لثأنهلعظمةتخييلهووإنما،ويمينوطنقبضةتصور

()64(قدرهحقاللةقدرواوما):فولهإلى

جبلعلىالقرآنهذاأنزلنالوأ:تعالىقولهفينفسهالمنحىونحا

لعلهمللناسنضرهاالأمثالوتلكاللّهخشيةمنمتصدعاخاشعالرأيته

وقد...وتخييلتمثيلهناحص!:تفسيرهافيقالحيث)65(!يتفكرون

الانسانتوبيخوالغرض!!للنايرنفرهاالأمثالتلكوحي!:قولهعليهدل

!!)66(وزواجرهقوارعهوتدبرالقرآنتلاوةعندتخشعهوقلةق!قسوةعلى

انتقدوهالذينالسنةأهلمفسرممطمنكيراهذهـالطريقةأئارتوقد

وضعالذيالإسكندرممطالمالكيالمنرمحمدبنأحمدومنهم،عنيفاانتقادافيها

مذهبهوراءانسياقهفيهاعليهعاب!الانتصاف11مماهاال!فعلىحاشية

تقدممماوهذا?:الطبقةالاَيةتفشرعلىمعقباقولهذلكومن،المعتزلمط

.255،ال!فرة(62)

.67،الزمر()63

.927-278ص،،ج،الكائماف6ممطالزمخشر)"(

.21،الحشر()65

.944ص،2ج،الكفماف،يالزمخشر)ك!(
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ولممثلاهذااللةممىحيث،الاَيةبأدبيتأدب!نأفلا،فيهعليهإنكاري

.67()كه!معهالأدبحسنالّهألهمنا؟للناسنضرهاالحيالاتتلك:يقل

إلىيلجأالزنحشريانأيضاالكشاففيالمعتزلىالفكرآثارومن

ليفيجعلهاالمحكمةالاَياتوإلى،المحكممرتبةفيفيجعلهاالمتشاهةالاَيات

وعقيدتهالمذهىهواهلرضىء!:الأولىعلىالثانيةيحملثم،المثبهمرتبة

وهوالأبصارتدركهلا):تعالىقولهعدّأنهذلكومن.(68)!!الاعزالية

إلىناضرةيومئذوجوهأ:تعالىقولهوعد،محكمةآية،()96(بصارالةيدرك

عنإدلّهتتريه!المعتزلةمذهبتوافقالأولىلأن،متشاهةآية7()ْ(ناظرةرها

عنالبشريةالأبصاروعجز،وجلعزروْيتهباستحالةوتوحي،التجسيم

القيامة،يومسبحانهدلّهالمؤمنينرؤيةبإمكانظاهرهايوحيوالثانية،إدراكه

الأصل.هيالاعتزاليةالنظروجهةلتكونالأولىعلىاكنيةحملفوجب

بالتكلبف:المحيطالمجموع-22

هـ(415ت)المقزلىالجبارعبدللقاضي

علي!العثورتمالتيالمعتزلمماالفكرمصادرأحدأيفاال!بهدايعد

بنأحمدبنالحسنمحمدأبوونقحهوهذبه!دتهجمعوقد،الحديثالعصرلي

تلميذاوكان،الهجريالحامم!القرنمنالأولىالنصففيعاشالذيمتويه

المتأخرين.المعتزلةعلماءواحد،)78(الجبارعبدللقاضي

944.ص.2ج.الكشافهامش،الاسكندريالمنبرالهن67()

.455ص،أج،والمفسرونالتفسير.حسينمحمد،هبىالذ)68(

.301،الألعام)96(

.23-22،الفيامة)07(

.614ص،2ج،المفسرونوالنلسير.حسينمحمد،هبىالذ(78)
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المتكلمينبينايداولةالكلامةالقظيامنجملةالكظبتناول

وغرها.والقرآنوالإرادةوالأفعالوالعدلوالصظتكالتوحيد

علىيجويسفركلّ،أسفارتسعةإلىالكتابمنالأولالجزءقسم

وفي،والتوحيدالتكليفالأولالسفرفيعاج،والفصولالأبوابمنجملة

فيالكلامالثالثالسفروفي،المعايئصفاتمنتعلمهيجبمامااكفيالسفر

السفرو!،ويكرهيريدأنيصغتعالىأنهفيالرابعالسفرولي،الصفات

أيضافيهتناولكما،محدثوبعلملنفسهيعلمأنيجوزلاتعالىأنهفياظمس

بحسنله!يماالسادلرالسفروفي.والأفعالوالعدلالتوحيدفيالكلام

وتضمن.غيرهوفعلفعلهمنالقديميريدهفيماا!بعالسفروفي،الحسن

لذكرفخصصهالثامنالسفرأما،اللّهكلاموسائرالقرآنفيالكلامأيغ!ا

التالمعبالسفروختمهعليهاالرذمعبالمعتزلةالحموماًلصقطالتىالشبطت

.)97(التوليدعنللحديثأفردهالذي

أخرىنسخةو،9514رقمتحتبرلينفيمنهنحطوطةنسخةتوجد

بايمنبصنعاءنسخعدةو،357عقائدرقمتحتبالقاهرةالتيموريةبالمكتبة

.08()302،402،602كلام:أرقامتحت

ببيروتال!ثوليكيةبالمطبعةونشرهمنهالأولالجزءبتصحيحعُنِيَ

بالقاهرةعزعيسيدنشرهكما.6591عاماليسوعيبنهويوسفجينالأب

.)88(أيضا6591عام

.003ص.العلميال!هحثكتابهَ.ايراهعلوهابعدد.،ممليمانأبو)97(

.41أص،2ج.الصبيالئراثئاريخ.فؤاد،سزكين)ه8(

.41أص.2ج،نفسهالعرجعهـ()4

125http://www.al-maktabeh.com



والموحيد:لصلأبوال!فىالمقي-23

هـ(415ت)المقزلىالجبارع!هدللقاضى

بعاهة،الكلامعلمليكيرةعلميةموسوعةعنعبارةالكظبهذا

ويتألف.الكلامعلمفيالاعتزالأهلعمدةوهو.)82(بخاصةالمعتزلةوعقائد

الأخ!رةالسنواتليطع.مجلدا14سوىمنهاإلينايصللم،مجلداعشرينمن

واكفيالأولوهئالاَنإلىمفقودةمنهأجزاءستةتزالولا.أجزاءئمانيةفي

عشر.والتاسععشروالثامنوالطشروالثالث

فيباليمنالمخطوطاتخزالًن!ال!بهذااكشافساهموقد

ومسخهايفوههاانبعدالمعتزلةعنالدارسينمعلوماتليشاملتغيرإحداث

.قرونمدىعلىخصومهم

ويعذ،الحالصالاعتزالمنايأخ!رةالحلقةالجبارعبدالظضيويمثل

.83(!كه)رجالهبموآراءالمعتزلةفكرعنمصدرأوفىوأدوَحىحى:المغنيكتاب

عندالكلامعلملبالمغنىىبخصاثصمنحى*:بقولهمامحققاهلهقدم

مسائلفكلّ،قويااعتماداالبرهايئالصسعلىوالمنطقعلىاعتمادهالمعتزلة

هذاأجلومن.والملاحظةبايأملتدركمتلاحقةمنطقيةأقيسةوبحوثهالكتاب

العربيةحيثمنواستقامتهاالمؤلفلغةسهولةمع!كرهب!رهاقالظرممايشعر

منحوىماكثرةوهوال!بفهمصعوبةلييزيدآخروشيء...

ورد،بحثهملبالعصورتلكأهلعليهاتوافعالتيالفلسفيةالمصطلحات

.792ص.الطمىالهحثكنالهة،إبراهمالوهالطجمد.6!سليمانأبو)2!(

337.ص،جأ،الكلا!عمفى.محمودأحمد،ص!هحى()
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أثناءلبالمصطلطتهذهيشرحالظضي!نوقد...بعضعلىبعضهم

.)84(!!يلابسهوماالاصطلاحمعنىبينليفرقاوولْلفرح

التيالكلاميةالقفايامعظمكتابهليالجارعبدالظضيعابموقلى

صياغتهعرفالذمم!الاعتزال!المذهبنظروجهةمنعصرهليمطروحةكانت

:يدهعلىالنلائية

اللّهأنلي:اكليةالموضوعاتوبحث،اللةرؤيةعنتحدث:الرابعالجزءفي-

واحد.تعالىأنهفي.نفسهاالرؤيةفي،الحاجةعليهتجوزلا

اللّه.وأمماءالفرقموضوعفيهبحث:اظمسالجزء-

.والارادةوالتجويرالتعديلمسألةفيهعابم:السادلم!الجزء-

.القرآنموفوعفيبحث:ا!بعالجزء-

.المخلوقعنتحدث:الثامنالجزء-

التوليد.عنتحدث:التاسعالجزء-

،الأسعارو،الأرزاقو،الآجالموضوعاتتناول:عشراطديالجزء-

والتكليف.،والغلاءوالرخص

.رفوالمطالنظرفي:عشرالثافيالجزء-

.والآلاماللطفعنفيهتحدث:عشراكلثالجزء-

.الذمواستحقاقالأصلحعنفيهتحدث:عشرالرابعالجزء-

.للنبواتخصمه:عشراظمسالجزء-

،6جهدكوروإبراهيمالسفامصطفىد.:نحمَيق،المقى،الج!هارعدالقاضى()4

.ط.ي:ص
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الشرائع،ونسخ،افيقضايافيهعابم:عضرالسادسالجزء-

إعجاز**بعوانالجزءهذاطبعوقلى.وسلمعليهاللّهصلىمحملىنبوةوثبوت

.)85(!ىنالقرآ

الفقه.أصوللي:عشرالسابعالجزء-

الإمامة.في:العشرونالجزء-

.992ص.الطمىالبحثكنالهة.إبراهمالوهال!جمدد.،سليمانابو)3!(
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السادسالفصل

الكمعلممنالقدامىموقف

القدامى،المسلمينالعلماءلدىنحتلفةفعلردودالكلامعلمأثارلقد

وعاهلالدينفيكعنةوعده،وعارضهرفضهفريق:قسمينإلىتجاههوانقسموا

أيدهوفريق.دينهمفيوطعنالمتكلمينوهاجمبلالإسلاميةللوحدةانقسام

كيدردفيبلائهوحسنفضائلهإسهابفييضرحوراح،لقضاياهوانتصر

المختلفة.والمذاهبالدياناتأع!حابهنالمعتدين

مضرةفيهبهالاشتفالأنورأى،الكلامعلمرففىالذيالقسمظما

الأربعة:الأئمةرألمهمعلىويأقيالحديثوعلماءالفقهاءفيمثله،بالدينبالفة

معالمتثبيتإلىسعواالذينحنبلبنوأحمدواكفعيانسبنومالكحنيفةأبو

السنة.وشرحتهاالقرآنهاجاءكماالصح!حةالعقيدة

المسلمينعامةلينقذواالمتكلمينحلقاتلدخولذلكاضطرهموقد

وكان)1(.وقلوهمعقولهمويمزقيتخطفهمكانالذيالعظئدىالقلقمن

يكونواولم،والتمكنوالتقوىالعلممنعطيمجانبعلىالأئمةهؤلاء

القرآنفيجاءتكماالصحيحةالعظئدعنمدافعينكانوامابقدرمتكلمين

مواقفهم:استعراضيليفيماوسنحاول

منأول!نالذيهـ(015)تالنعمانحنيفةأبو-(

يكرهكمانوقد.العمليقانوفملهموكتبالفقهقواعدللمسلمينأرسى

مدةبهجرّأنبعدالاستطاعةقدرويتحالفاهاالكلامعلممسائلفيالحوض

إنقاذفيمنهركبة،اضطرارافيهابرأيهالادلاءإلىاضطرأنهغر.واعتزله

003ص،جأ،الاص!فيالفلسفيالفكرناثمأة،ساصعيد.،النشار)1(
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التساؤلاتبفعلعقيدقمتجاهقلوهمتغزوكانتالتىال!ثكوكمنالمسلمين

النارل!رلِاناكسبينتسري!نتوالتي،بالمجالسالمتكلمونيشيعهاكانالتي

ألفهالذي((الأكبرالفقه))كتابالكلاميةآراءهضمن.وقدالهشيمفي

علىالردفيآخركتابالهأنالنديمابنذكر،كماالسنةعقائدلنصرة

.)2(القدرية

بنوعمروعطءبنواصلالأوائلالمعتزلةشيخيحنيفةأبوعاع!ر

كط،تشبيهكلعنلهتريهاتعالىاللّهعنالصفاتبنفييقولاناللذينعبيد

اْحوالهوكلفيالإنسانبأنوالظئلالجبريةرائدصفوانبنالجهمعاصر

بنمقاتل!نالذيالمشبهةمذهبأيضاوعاممر،لهاختيارلامسروأفعاله

لثةوأثبتوالصفاتالذاتتوحيدفيفتكلم.بخراساننشره!جاداسليمان

،والموجوداتالمخلوقاتمنلشيءمشاهتهوعدمهوتفردوع!مديتهوحدانيته

تشفلانكانتااللتاناثئ!ناثلتانو!اوالاختيارالجبرفيتكلمكما

أثرهاولموءالمسألةبخطورةاحسلأنه،شديدبتحفظلكنعصرهفيالمسلمين

حاصرودالقدريينأنيخر،رأيايخهايقولألايتمنىو!ن،المسلميننفوسفي

معقولاتفسرامنهيطلبونوهمالجدلليعليهوأحواالسؤالعليهوضيقوا

بدرماعلىالناسيحاسبئميقضيهاثمالأموراللةيقدركيف:لتطؤلاقم

؟)3(اللّهبهيقضمالماللهملكفييجريأنالمخلوقينمنأحديسعوهل؟منهم

!حي:رأيهعنحنيفةأبوأعلنالمتضاربةالاَراءمنالحضمهذاوفي

والنهي،الأمر:الحطابأتىثموالإيمانالكفرشائبةمنخلواالحلقاللّهخلق

علىولاالكفرعلىخلقهمنأحدااللةيجبرولم،كفرمنوكفرآمنمنفاَمن

992ص،الفهرست،النديمابن)2(

312-34أص،،جأالإسلامفيالفلسنىالفكرنشاة،ساميعيد.،النشار()3
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تعالىاللةبأمرواجبة!نتكلهاوالطعات.!فراولامؤمناخلقهولاالإيمان

بعلمهكل!صيوالمطوتقديرهوقضائهومشيئتهوعلمهوبرضائهوبمحبته

ملخصوهذاى!)4(بأمرهولابرفائهولابمحبتهلاومشيئتهوتقديرهوقضائه

أصبحالذيوهوأسسهوفعمنأولحنيفةأبوكانالذيالكسىالمذهب

)5(والجماعةالسنةأهلمذهببعد!ما

قدروعلىشديدبحذروالاختيارالجبرفييتكلمحنيفةأبووكان

فاْلأّالناسعلىاستصعبتقدمسألةهذه*حى:يردد!تئوما،الحاجة

!يها،ماعلممفتاحهاوجدبان،مفتاحهاضلقدمقفلةمسألةهذه،يطيقونها

.!كه)6"وبرهانببينةولِأقي،عندهبمايأقياللةمنبمخبرإلايفتحولم

باللّهوالإقرارالمعرفة!حى:بأنهوعرفهالإيمانفيحنيفةأبوتكلمكما

يزيدلاالإيمانوأن،التفميلدونبالجملةورسولهالثهمنجاءوبماورسوله

عقيدةمنالمسلمينيحميحق،كهكه)7(ليهالناسيتفاضلولاينقصولا

مؤمنا.يكنلميعمللمفمن،وعملعقدالإيمانبأنتناديكانتالتيالحوارج

الاشتفاليعارضكانأنهإلاالأصيةالكلامةمواقفهمنالرغموعلى

استفسرهفلما،وجدالهمالمتكلمينمناظرةعنصارمافياحمادإبنهفىوقدبه

ب!!ياء!:لهقال؟تنهافيبالكفماتتكلموأنترأيتك:قائلاابنه

اليوموأنتم،صاحبه4يزأننحافةالطررأسهعلىكأنمناواحدوكلنتكلم

7ص،اكبرألففهفمرح،عيملأ،ألقاري)4(

3أهص،أج،ساب!مرجع،النشار)5(

51ص،اكبرالفقهشرح،عيملأالئاري،)6(

351ص،الالرقبينالفرق،ألهظادي)7(
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فكأنهصاحبهيزلأنأرادومنصاحبهيزلاْنيريدواحدكل...تتكلمون

!!)8(صاحبهيكفرأنقبلكفرلقدصاحبهيكفر(نارادومن،يكفرأنأراد

حنيفةأبوجعلتالتيالأسبابأكبرأحدأنلنايتبينالنصهذاومن

منوالمناظرة،الجدلأجلمنالجدلهوالكلامبعلمالاش!تفاليعارض

علمأجلهامننشأالتيالغايةعنخروجهوj،وتكفرهالخصمإفحامأجل

عندهاوقفالتيالحدودعندتقفالتيالسنيةالمدرسةتزعمأنهكط.الكلام

ذلكوفيعنهاالكلامعلمانحرافلهتبينأنبعدالاعتقاد!الصاعالسلف

أصلفيالكلامهذاأقولوكنت،العلومأفضلالكلامأعدكنتحص!:يقول

منايقدمينإنفقلتوتدبرتعمرفيهلملأمفىبعدمانفسيفراجعتالدين

نحنندركهممالثئيفوقميكنلمواكبعينوسلمعليهاللّهصلىالن!أصحاب

ولامنازعينفيهينتصبوالمثمالأموربحقائقوأعلمأعرفوبهأقدرعليهوكانوا

وراْيت،النهيأشدعنهونهواذلكعنأمسكوابل،!يهيخوضواولم.مجادلين

،حفرواوإليهتجالسواعليهفيهوكلامهمالفقهوأبوابال!ثرائعفيخوضهم

.ويستفتونويفتون،فيهويركبوفمالتعلمإلىويدعونهمالنالريعلمونوكانوا

ظهر.فلماعليهالتابعونوتبعهم،السابقينمنالأولالصدرمف!ىذلكوعلى

فيالحوضووابدلةاكزعةتركنا،وصفناهالذيهذاأمورهممنلنا

فيماوأخذنا،السلفعليه!نماإلىورجعنا،بمعرفتهوامحفينا،الكلام

نأرأيتوإفي،بذلكالمعرفةأهلوجالسناشرعوافيماوشرعنا،عليهكانوا

منهاجهمولا،ايقدمينسيماسيماهمليسقومهفيهويجادلالكلاميتحلمن

154ص،2ج،السعادهَمفتاح،كبرىطاش،زاده)8(
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نحالفةيبالونلا،أئدقمغليظة،قلو!مقاسيةرأيتهمالصلحينمنهاج

.كه)9(كهتقوىولاورعلهميكنولم،الصعوالسلفوالسنةالكتاب

فرقةكُلُؤَعاصرفقدهـ(أ97)تأس!ينمالكأما-ب

لي-المعتزلةوغُلُوَّ،يهوديبتأيربالمخلوقاتوجلعزاللّهتشبيهفيالمشئهة

منالرغموعلى.تشبيهكلعنلئةتتريهاونفيهاالصفاتإنكارفي-المقابل

.الكلامعلمفيالحوضب!ثدةحاربأنهإلا،الصفاتأحاديثروايةمعأنه

التشبيهفيمبالغبينالناسشغلتقدالعرشعلىاللّهاستواءفكرةوكانت

معلومالاستواء?:المشهورةقولهقالعنهاسئلوعندما،النفيفيومبالغ

بذلكوهو4(.!!)ْبدعةعنهوالسؤالواجببهوالإيمان!هولةوالكيفية

عندمامادياستواءالعرشعلىاللّهاستواءأنمنالمشبهةإيهذهبماينكر

المعتزلةعلى-نفسهالوقتلي-ويرد،!!مجهولةالكيفيةحصحىانأكد

عنأثرتكطالعقيدةأل!سىبذلكوقررأصلااستواءثمةيكونأننفواالذين

وأعلن،مناظرةأوجدالكلعنبنفسهونأىوسلمعليهاللةصلىالرسول

أح!ماتئطلبالتيالفقهيةالأمورفيأي،عملتحتهفيماإلايتكلملاأنه

اصحابه:بعضوقالوالأهواءالبدع(هلشهادةجوازبعدمأفئكما.عملية

)11(.كانوامذهباْيعلىالكلامأهلالأهواءبأهلأرادإنه

لش!والجدلالعقليةالفرضياتبواسطةالعقيدةتقريرأنيرىوكان

طرفمنللنقضقابلةالمجادلإليهايتوصلالتيالنتائجهادامتطائلوراءها

،النعمانحنيقهَألهىالأعلمالاماممنافل!فيالحسانالخيرات،الهيئمي،المكى)9(

27ص

.126ص،الفر!لهينالفرد،البظادي)15(

59ص،أج،لدينمحومإحياء،حامدابو،ال!زألي)11(
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والتغ!رللاهتزازالعامةاعانيُعَزضُوهذا،واكظرةاللإجفيمنهأمهرمجادل

اعتمادايؤمنفيمنيقولذلكوفي،اعتقادمعهيثبتلابحيثالدائم

كلدينهأيدعمنه(جدلهومنجاءهإنرأيتأحىحى:المتكلمينأدلةعلى

(.ك!ممه)12؟جديدلدينيوم

أكبرمنأيضاهـ(402)تألشالمحعيالإصاموكان-ج

إفساد،والمسلمينكلمةتفريقفيالسئأثرهمنرأىلماالكلاملعلمرضينالمط

معتركهدخولإلى-افعطنحنيفةأبمثلاضطر-أنه.غيرعقيدقم

بالقدريقولالذيالمريسيبشرناظروالقدرية،فقاوممسائله!فالحوو

العرش!منماجهةليموجوداللّهبأنوالمجسمةهايقولالتيالجهةأنكر.كما

ورعهلثدةمنيقولوكانالسنةأهلعقيدةمثتاالمفاتوالذاتفيتكلمو

!!.يخطئأنفأحببتقطأحداناظرتما:حي!الفرقةمنخولهو

بهوالمشتغلينالكلامعلمفيهايذمكثرةوأقوالمواقفعنهأثروقد

لأن:حى*-المعتزلةمتكلميأح!-الفردحفماناظريومقالأنه،ومنها

بشيءيلقاهأنمنخبرباللّهالشركماخلاذنببكلالعبدجلوعزاللةيلقى

)13(!!احكيهأنأقدرلاكلاماحفصمنممعت،ولقدالكلامعلممن

مما،القربعلىالحبلللأهواءيطلقلأنهفيهالحوضمنالناسيحذركان.و

فيمااكسعلملو:!!والالحادالكفرمهاويفيللانزلاقالإنسانيعرض

اقامعنيتوانولم.()14!كهالأسدمنفرارهممنهلفرواالأهواءمنالكلام

59ص،أج،الد!نعومإحياء،حامدابو،أليالون)12(

59.صأج.نلسهالمصدر)13(

59.ص،ج.نالممهالمصدر)14(
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الاسميقولالرجلممعتإذا!حى:فقالبإيمافموالتعريضدينهمليالمتكلمين

كه!)15(لهدينولاالكلامأهلمنبأنهفالئ!هدالمسمىغرأوالمسمىهو

المتكلمينعلىحكمالكلاملعلمالقويةمعارضتهوبسبب

جزاءهذا:ويقالوالع!ظئرالقبائلفيهمويطافبالجريديضربواء!:بأن

.كاكا)16(الكلامفيوأخذوالسنةالكتابتركمن

حذوههـ(241)تحنبلبنأحمدالإمامحذاد-و!د

مسائلهفيالحوضعنونهى،والمتكلمينالكلامعلممنشديداموقفافاتخذ

دينفيثقةلهتكنولم.السنةأهلعقيدةنصرةمنهالهدفكانلوحتى

قولهذلكومناكلافمصدقوعقدقممحة!يدنماكثرا!نالمتكلمين

ت!دولاأبداالكلامصاحبيفلحلا:حي*كه!وقولهزنادقةالكلامعلماء!ء

لهمعارضتهبهبلغتوقد117)!ممهدغلقلبهوفيإلاالكلامفينظرأحداترى

عظيمجانبعلى!نالذيهـ(243)تا!سىالحارثهجرأنهدرجةإلى

علىلامهقدوالمبتدعةعلىالردفيكتاباتصنيفهبسببوالورعالزهدمن

ألست؟عليهمتردثمأولابدعتهمتحكيألستويحك:حى!بقولهوعاتبهذلك

فيدعوهمالشبهاتتلكلبوالتفكرالبدعةمطالعةعلىبتمنيفكالناستحمل

أحمدأنندركالأخ!رالنصهذاخلالومن!كه)18(.؟والبحثالرأيإلىذلك

علىتفسدالتىالأسبابمنيعتبرهلأنهالكلامعلميعارضكانحنبلبن

59ص،4ج،الدينعومإحياء،الؤالى)15(

59ص،أج،نفسهالمصدر)16(

5"ص،،ج،نالسهالمصدر)47(

59ص،جأ،نالسهالمصدر)8"(
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لاالذينللعامةالشب!!منهاتنفذالمجتمعفيثغرةوتفتح،عقيدقمالناس

يقاومها.(نمهمكثريستطيع

والفرقالكلاميةبالواعاتيموجكانعصرهأنمنالرغموعلى

لست*ء:متشدداموقفامنهمتخذاكلهذلكعنابتعدأنهإلاالمختلفة

وأسنةأوىبفيكانماإلاهذامنشئفيالكلامأرىولاكلامبصاحب

فانذلكيخرفأماأصحابهعنأووسلمعليهالثهصلىاللةرسولعنحديث

كهكه)91(.محموديخرفيهالكلام

فيهايتنازعكانالتيالاعتقاديةالمسائلليرأيهكانفقدعليهوبناء

اللَةعندمنأنهعلىالقاطعالدليلقامالذيالقرآفيالنصإلىيستندالمتكلمون

فعرف،الّهعنينطقأنهعلىالظطعالدليلقامالذيالرسولكلاموإلى

إذاونقصانهأحسنتإذازيادته:وينقصيزيدوعملقولحىحى:بأنهالايمان

ولاالإيمانإلىرجعتابلمنالاسلامإلىالايمانمنالرجلويخرج،أسأت

جاحداالفرائضمنفريفمةيردأو،العظيمباللّهالشركإلاالإسلاممنيخرجه

عفالثاءوإنعذّبهشاءإن،إللّهمشيئةفيكانوكسلاهاقاوناتركهاف!ن،لها

.)02(كه!عنه

ماأرجأحىحي:فقدالمتكلمونفيهاختلفالذيالكب!روةمرتكبأما

منالعصمةبالذنوبيقطع،ولمإليهأمرهولوّضالثهإلىالأمورمنعنهكاب

لمحسنورجا،جميعاوالشرالحروقدوهاللّهبقضاءشيكلأن،وعلماللّهعند

بالإحسانالجنةمحمدأمةمناًحدايرلولم،مسيئهمعلىوتخوفمحمدأمة

032ص،2ج،الإسحيةالمذاهبتاريخ،محمد،زهرةأبو)،1(

318،ص2ج،نفسهالمرثع)02(
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!!)28(يشاءحيثخلقهيترلالذياللّهيكونحتىاكسبهبذنباكرولا

إلىأمرهيرجنومسيئايعلىهوإنماالكب!ررةصاحبيكفرلابذلكوهو

نأزعمفقلىكذلكمنهمكانفمنحى«:بقولهيكفرونهالذينعلىيردواللّه

!!)22(كظرأباهمكذبواحينيوسفاخوةوأنكالرآدم

بنأحمديقررنحيّرةأممسرةهيهلالإنسانوأفعالالقدرمسألةوفي

لمعقليأمرلييخوضولاالسلفعنهكفّعماويكصالسلفيقررهماحبل

قوله:فيالمسألةهذهفيرأيهويتلخّصيماريولايجادلولافيهيخوضوا

نأعلىالأمصاروفقهاءالمسلمينوأئمةاكبعينمنرجلاسبعونأجمع**

اللة،بقفاءالرضىوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسو!عنهاتوفيالتىالسنة

نهىعماوالبعد،بهاللّهأمربماوالأخذ،حكمهتحتوالصبرمرهلاًوالتسليم

فيوالخصوماتوالجدالالمراءوترك،ولثرهضرهبالقدروالإيمانعنه

.كه!)23(الدين

لمو،بالمنقولالاعتقاديةالأمورفيحنبلبنأحمدالتزموبذلك

وراءماإدراكعنعاجزالان!انعقلأنيؤمنلأنهالعقولأنتجتهمايستخدم

وتعالىسبحانهاللّهكفاناالذيالغيبعالمولوجعنقاصر،المحسوسالمشاهد

نبيه.وحديثىبهفيبينهالذيبالقدربالاكتظءوأمرنا،فيهالبحثمؤونة

،الكلامعلمفيالحوضعنالابتعادعلىحرصهمنالرغموعلى

قدأنهإلابهالالف!تغالمنالناسمعفيوتشدده،كثيرةمناسباتليلهوذمه

كلاميةمسالةوهي((القرآنخلق))موف!وعهاكانجداقاسيةلمجةتعرض

9،3ص،2ج،الاسدولَالمذاهبتاريخ،محمد،زهرةابو)21(

9،3ص،جصلأ،نفسهالمرجع22()

.032ص،2ج،نفسهالمرجع)23(
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والمعتصمالأمون:الثلاثةالجاسيينالخلفاءبصحتهاوأقنعواالمعتزلةطرحهابحتة

بلذلكعنديقفواولم.هاالايمانعلىالناسوحملوااعتنقوهاالذينوالواثق

بقولهم.القولعلىلإرغامهمالمحدثينوالفقهاءامتحانالىتجاوزوه

وتعرض،المحنةفطلتهالحديثفيزمانهإمامحنبلبنأحمدوكان

،القرآنبخلقالقولعلىلحملهوالتنكيلوالاضطهادوالسجنالأليمللعذاب

الأمةووقفت،عجيببصبرالعذابوتحمل،الجبالثبوترأيهعلىثبتلكنه

الأمةلفيرتحنبلابنغيرولوءحى:أزرهوتشدتساندهورائهمنكلها

السنةأهلعقيدةنصرةسبيلفيللأهوالقناتهتلنولم،!!)24(جمعاء

شيوخوأحدالحليفةكاتجاداوودأببنوأحمدالمعتممناق!ثهوقد.والجطعة

يسمعوافلمبالجراحمثخن،بالقيودمكبلوهواتقعليهوضيقوا،المعتزلة

عنوامتنع!!نحلوقاولشىاللّهكلامالقرآن*حى:واحدجوابسوىمنه

مالمأنيرىوهو،فيهايخوضوالمعالمطالسلفلأناثلةهذهفيالحوض

الإعرافعه.يجبابتداعايعدكلهالدينأمورمنالسلففييخض

ا!وحي،مصادرلموافقتهاحنبلبنأحمدفكرةانتصرتوقد

لافلسفيةتواستنباطعقليةمقدماتعلىلاعتمادهاالمعتزلةفكرةوانقرضت

ولاالأفكارتميتالتيوالإرهابوالبطشالقوةإلىولاستنادها،هاللعامةقبلَ

محنتهفيحنبلبنأحمدمعكانواجميعاالنالرأنالتاريخكتبوتروي.تنشرها

ويستهزئونالقرآنخلقبفكرةيتنذرونكانواكط،الوفعهذاعلىساخطين

حيثالواثقمجلسيحضرونالذينالمهرجينأحدذلكعنعبروقد،بقائليها

أجرك!الثهأعظمالمؤمنينأمرياحى*:لهوقالالأيامأحدليعلطِدخل

كلالمؤمينأصريا؟قال.؟!!يموتالقرآن...ويلك:الواثققال.القرآن

.7،2ص،5ج،الكمرىالشافعةط!هقات،السبكى()24
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الواثق؟فضحكالتراويحاكسيصليبمالمؤمنين(صريا.يموتنحلوق

25()!!أمسك...اللة:قتلكوقال

جاؤواالذينالعلماءمنكثرالموقفهذافيالأربعةالأئمةتابعو

فيعاشالذيهـ(728ت)ئيميةبنألدبنتدَىأشهرهملعل،بعدهم

المختلفةمصطلحاتهوتحددت،تطورهمراحلاستكملقدالكلامعلمكانفترة

فعني،العقائدفيالنظرأهلمرجعوأصبح،العديدةمدارسهوتضكلت،بدقة

لهنقدهومياغةمهموقفهتحديدمنمكنتهمستفيغةلثاملةدراسةبدراسته

الفرقجميع(نإلى-ذلكخلالمن-توصلوقد.علميةأسسعلى

والجماعة-السنةأهلعقيدةلواءرفعتالتيالأشعريةذلكفيبما-الكلامية

فيوغلواالعقلجانبرجحواقدكالمعتزلةبعفهملأن،الحقعنابتعدواقد

مسائلفيتحكيمهوالعقلتقديمأوجبواوالنصالعقلتعارض!اذاتقديره

المتشابهمنجعلوهاردهايمكنلابجثثاتةالنصوصكانت!اذا،العقيدة

الصفاتفياذويلإلىلجأواالاَخروبعضهم.(26)إنكارهاإلىبادرواإلاو

لموافقتهمالأخرىالفرقسائرمنخ!رونظرهفي!نواوإنكالأيثاعرةافيية

الجماعة.ومذهبوالسنةالحديثتعظيمهمواورئلمنكثرفيالسلف

لأنهم:تمامافضهيرفإنهالإلهياتدراسة!الفلاسفةمنهجأما

تخيطوخبطفيهاكلامهمأكثر،وأنالالهيةالأمورمعرفةعنالناسأبعدحىحص

كلامهم!كان،فلذلكشريعةعندهمكانتولاالنبوةبخوريستضيئوالملأنهم

لذلك،!!)27(والقلةالندرةغايةفيالحطأمنفيهماكثرةمعالشؤونهذه

892ص،2ج،الإسحيةالمذاهبت!يخ6محمد،زهرةابو)25(

93ص،السلفىتيميةالن،خليلمحمد،هراس)ص(

486ص،أج6الكبرىلرسانلمععوعة،نبميةابن)27(
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بفلاسفةاقتداء-الفلسفيةالطرقاستخدمواالذينالمتكلمينآراءجاءت

مناْخذوهالذيالصادقالوحيخلطوالأنهم،الحقعنبعيدة-اليونان

محاولتهموكانت،الظسدةالفلسفيةالأعولمنتعلموهالذيبالباطلالدين

)28(.الدينحسابعلىجاءتلأنهافالثلةوالفلسفةالدينبينالتو!ق

موافقةبيان*مهاالمؤلفاتمنمجموعةالكلامعلمفيآراءهضفنوقد

منطقعلىالردفيالإيمانأهلنصيحة11و"المنقوللمحيحالمعقولصريح

وغ!رها.11الكبرىالرسائلمجموعة*و11السنةمنهاج11و11اليونان

ألاشتفالمعاوف!ةفينحوههـ(،75ت)القيمابنتلميذهونحا

عقيدةفيوالطعنوأقيستهقواعدهشأننوالتهوينأصحابهوذمالكلامبعلم

ينفونفافم،واضطراباتناقضاالناساكثرالكلامأهل!!:فقالالمتكلمين

وأدلتهمأقوالهمف!ناقضلازمهوينفونالشيءويثتون،ملزومهويثبتونالشيء

الشكأكثرهمنهايةيكونولهذا،وال!ثكالحرةفيخلفهمالطلكويقع

وما?:العقيدةبإفسادواقمهالمنطقعلمبعنفانتقدكط.!!)92(والحرة

علمايكونبأنمنهأولىجهلايكونبأن!هوالمزلةالذهالنفوسهوىمن!ن

!!)ْدواعدهوشوشأوضاعهوكَيَّرَأفسدهإلاعلمعلىالمنطقدخلوما...

إلىنقدهوجهالذيهـ(084ت)اليمنيالرزيرابنفعلوكذلك

علىالعظئدإثباتفيالاعمادعليهموعاب،خاصبشكلوأدلتهمالمتكلمين

كثرعليهاويحيف،صحتهاإلىالشكيتطرقماكثراالتيالفلسفيةالمقدمات

مجالليالحجةإقامةعلىقدرقافييطعنعيباواحدكلفيهافرى،العلطءمن

6!رص،8ج،السنةهنهاج،لَيميةابن)28(

003ص،السادتينوبابالهجرتينطرر،الئيمابن)02(

81ص،2ج،العمملدةدارمفمَاح،ألقعابن)هفى(

014
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وقافتها:ضعفهافيتوازيهاتائجالمقدماتهذهعنتفرعمافكان،العقاثد

ماضعفنعرفوالاحتمالاتالشكوكمنالقواعدتلكفيماقدفعلىء!

يملكونلاالتيالفيبتفيالبحثإلىاتجاههمانتقد.كما)31(!!عنهاتفرع

القاصر،العقلإليهتوصلماذلكفيمستعملين،عليهاممعيادليلا

عنهاالبحثيوصللاأمورافبحثواحىحى:سليمانحرجامنهايجدواولمفضلوا

طوله-مع-فيهاللخوضئظْهِرْلمذلكمعوهي،الوفاقإلىولااليقينإلى

أحدعنرويولا،جامعةللافتراقولا،صادقةباليقينلا،نافعةثمرة

(.)32!كهالكرامالسلفمنأحدعنصحولاالسلامعليهمالأنبعاءمن

،والسلامالصلاةعليهرسولهوسنةاللّهل!بإ!الهمعليهموأخذ

المواقفبهيزنونالذيالميزانأيديهمفيويضعانالحقيعلمانهماللذان

الحقلتعريفوالميزان،الدينيالحقلتعريفالكتابأنزل!ى*:والاَراء

إيفحاحمنيمكنلالماوتعرضوا...عليهالاعتمادالأكثرونفترك،الدنيوكط

بالموافيينوالوزن،توصللاالتىالطريق!والسر،تتغحلاالتيا!رات

...العقلاءعقولعليهااتجمعتولا،رسلهعلمتهاولاتعالىالّهيرلهالمالق

يميزميزانلهيكونأنيمكنحتىالوضوحلهأينفمنكلهذلكعنخرجومن

33()كهكه؟الشديدوالاختلافءوالحظالدقةعندالباطلمنالحقله

صفوفهم؟وتشتيتالمسلمينتفريقإلىبالسعي-أيخرا-واقمهم

يبنونبمنوالازدراء،لفالمطوتكفرللرأيالتعصيبمنمنهجهمبهاتسم

طرائقعنوالاعراضاللّهكابفيجاءبماالتسليمعلىويقينهمالمحافم

أ.Iص،الخلقعلىالح!ايثار،الوزيرالهن)31(

.5-4ص،نفسهالمصدر)32(

.8ص،واليونانالمبثدعةأساليبعىألقرآناساليبلَرجيح،الوزيرابن)33(
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أوائلفمان!حى:الطمةقلوبفيالشكوكوزرع،النفوسأفسدمما،المتكلمين

ماابتدأمنكلفيالدالًمةالعادةهوكط-يقصروا(نلابذالكلامعلماهل

وتكلف،المخالفةبعفهمكتمالمخالفكفروافلما،إليهيسبقلم

.)34(!!الأكثرونوفسدالبعيدبالتأويلالموافقةبعضهم

فييفلوولا،المتكلمينخصومةلييبالغلا-هذاموقفهفي-وهو

الظئمةالاستدلالمناهجمنهيرفضوإنما،وتفصيلاجملةكفهالكلامعلمرفض

لأكثرأكثرالمتكلمونيقربأنويحبذ.العقليوالبرهانالمنطقيالصسعلى

الؤ،الجليةوالحجج،الواضحةالبراهينمنفيهبماليستأنسواالكريمالقرآنمن

منهماقتدىومن-عليهماللةرضوانالصطبةجيلعلىبيناأثرهاظهر

إن!رالكلامهذاالقصدليس*حى:بقولهالرأيهذاعنيعبروهو،الظبعين

اعتمادإن!رفيهوإنما،بالفرورةصحتهيعلممافيه!إن،الكلامعلمصحة

ن!الذيانوبيان...الكلامأدلةعلىالمؤمنينمنعاصرهمومنالأنبياء

.)35(!كهالمسلميكفيعليه

قدالكلامعلهصياغةكانتعصرفياليمنيالوزيرابنعالقوقد

المتكلمين.كبارأيديعلىتمامهبلغأنبعد،قرنينمنأكثومذفيهاكتملت

صميماجزءاصار!التياليونانيةبالفلسفةالشديداختلاطهميزهماوأكثر

والعقائدالظلةالفرقمواجهةفيبفف!لهالعلملهذايعترفإذوهو،مه

بهعلقماجميعمنيتخلصأنيفضلأنهإلا،ونموهازدهارهأطوارفيالمنحرفة

المنكرينإلىيتوجهيعدلملأنه،غريبةومصطلطتدخيلةفلسفاتمن

يعلمهمالمسلمينإلىخاصبشكلموجهالعصرذلك!صاروإنما،والملحدين

.15ص،الخلقعىألحقالثار،الوزلِرابن()34

.56ص،الصلألعإثبا!فىالقاطعال!رهان،النرابن()35

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيالفرآنلمنهجإيئارهجاءهناومن،عليهاالاستدلالوكيفيةدينهمأصول

ابفةالكلاميةالقواعدمنالإنسانيةالنفسإلىأقربكونهالعقيدةصياغة

الجامدةالفلسفيةوالمقولات

موقفهمصحةهاعضدواادلةعلىالكلاملعلمالمعارضوناستندوقد

ومنها:لهمعارضتهموسبب،الكلامعلممن

مصدركلعنالغنىوالشةالكتابليأنالجازماعتقادهم-4

أكدسبحانهالنهلأن،وأممائهوصفاتهتوحيدهإثباتووجلعزاللّهلمعرفةآخر

صلىالبيبلغهوقد،شئلكلتبيانوفيهالكتابنزلقدأنهتتريلهمحكمفي

وأتممتدينكملكمأكملت)اليوم:تبليغأكملربهعنوسلمعليهاللة

نأومعلوم!حى:السيوطييقول()36(ديناالاسلاملكمورضيتنعمتيعليكم

وقتكلفيأبداليهاٍماسةاطجةتزاللاالصانعإثاتوالتوحيدأمر

...إليهللنالوسبيللابماواقعاالتكليفلكلل!ناليإنعناخرَولوومكان

'37(!!جائزغيرفاسدوذلك

القرآنفيالدينأعمولاستوفىقدالفةأنيرونالمعارضينف!نوعليه

قواعدوتركالكفايةفيهبماوسلمع!اللّهصلىالرسولووضحهاالكريم

فيعقوفمإلىاكسيَكلِلمحىحىوبذا،صريحة،واضحة،الأر!نثابتةالعقاثد

!!)38(الدينمنشئ

الوقوفوإيثارهم،الدينفيالعقليوالنظرامنالشديدتحزجهم-2

نأ:ذلكفيوحجتهم.العظئدإقرارلبوالتابعونالصحابةعليهكانماعلى

)كر(الملألدة،3

141ص،أج،المنطىَصون،العممِوطي()37

صه،،،الإسحميهَالك!يهَالفرق،الفتاحعبدعيد.،المؤبى)38(
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وسلمعليهاللهصلىابيفاتلضراكانلوالدينأصولفيالعقليالنظر

يحتملالأمرهذاعنوإحجامهم،يفعلوالمولكنهم.فيهويكلمواوأصحابه

فإن...جهلوهبليعلموهلمأوعنهفسكتواعلموهيكونواأنإماءحى:وجهين

السكوتوسعهمكماعنهالسكوتنحنوسعنافيهيتكلمواولمعلموهكانوا

عنه،السكوتوسهمماالدينمن!نلولأنهفيهالحوضتركووسعناعنه

.!!)93(جهلهأولئكودعكماجهلهوسعنايعلموهلم!نواوإن

فيحجتهموكان،التفسرهذاوالحديثالسنةأهلاكنعوقد

لحقهمممنشيخاأنالدميريويروي.الكلامعلماءمنخصومهممعمواقفهم

بن(حمدووقف،الواثقاشدعاهالقرآنبخلقالقولرفضهبسببالاضطهاد

لمشئء*:قاثلاعليهردالقرآنخلققضيةفيناقشهفلمالمحاكمتهداوودأب

ولاعثمانولاعمرلاوبكرأبوولاوسلمعليهاللّهصلىاللةرسولإليهيدع

قلتفإن.جهلوهأوعلموهتقولأنيخلولش!؟إليهاكسأنتتدعوعلي

قلتَوإن،القوموَدمحِماالسكوتمنوإياكَوَسَعنىعنهوسكتواعلموه

وسلمعليهاللّهصلىالنييجهل،4()ْلُكَعْئنُلُكَعْفيا،أنتوعلمتهجهلوه

.!!)44(؟أنتتعلمهشيئاعنهبماللهرضىالراشدونوالحلظء

استخدامبسببالمسلمينبينوالفرقةالفتنةخش!تهم-3

الصحابةيعرفهاولم،الشةفيولاالقرآنفيتردلمالتيالكلاميةالمصطلحات

الاتفاقلعدمالمسلمينبينوخصوماتمنازعاتإلىحص*أدتوالتي،الكرام

.4-3ص،الكلامعمفيالخوضاسدحممان،ألحسنأدهو،الأشعري()93

احمق.،لئيم:لُكَعْْ)(4

173ص،جأ،الإصحمطالمذاهبلَاريخ،محمد،زهرةأبو)41(
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عنتختلفكلاميةتشقيقاتفرقةلكلفأصحوتركيباقامدلولاقاعلى

.42(ى!)المسلمينصفوفبينالفرقةوظهرت،غرها

بمدارسهمالمتكلمونوهملهوانتصرالكلامعلمأيدالذيالقسماما

بشكلاستندوافقدوغرهموالماتريديةوالأشاعرة!لمعتزلةالمختلفةومذاهبهم

،الكبرىالفتنةبعدالمسلمينعلىجدتالتيالتاريخيةالظروفإلىخاص

العقيدةعلىوالمنظمالسافرالهجوممنكلهذلكتبعوماالفتوحاتواتساع

وكان.المختلفةوالشكوكالشبهاتسهاممرمىأصبحتالقالاسلامية

بالقرآنيؤمنونلاالهجومهذاقادواالذينالقديمةوالدياناتالمذاهبأصحاب

عليهمحمدنبوةفييعتقدونولا،وجلعزاللّهعنبصدورهيعترفونولاالكريم

نفوسفيالبلبلةيثرأنبعفهماستطاعوقد.وعصمتهوالسلامالصلاة

شوّهتضالةفرقتكوينفيبعضهمنجحكطالإيمانضعافمنالمسلمين

والمحرفة.الوثنيةالدياناترواسبعليهاوادخلتالإسلاميةالعقدة

علىالاسلاميجمهاالتىالواجاتأوجبمنكاناطلةهذهوأمام

والأحاديثالكريمةالقرآنيةالاَياتتكنولم.عنهالدفاعبأعباءالنهوضأتباعه

نلتزوّدالإسلامعلماء!احتاج،جمينالم!لثبهلردّ!فيةالشريفةالنبوية

وإعادةوإفحامهمعليهمالردمنليتمكنواأعدائهمبحوزةالذينفسهبالسلاح

شوائبمنوخلوها،وخلودهاونقالْهاصفائهاليبعقيدقمللمسلمينالثقة

الضالة.الوثنيةوالأل!رالشرك

الفكرةأنالكلامبعلمالاشتغالجوازفيالقويةحجتهموكانت

المغرضونيشيعهماعلىالسكوتوأن،منهاأقوىفكرةإلاتغلبهالاالمهاجمة

بناءيهدمحتىكثرايلبثلنيدفعهمنيجدلمإذاالاسلامحولاْراجيفمن

142ص،جأ،المنطقصون،السبوطيهـ()2
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بأناحتجحينزادهكبرى!لقإليهأشارماوهو.أركانهويقوضالدين

فروضمنوهذه!!:المبتدعةوالملحدينشبهاتلردضروريالكلامعلم

.!!)43(الحقوقوسائرالأموالبحراسة!لقيامالكفايات

الجدلفيالأعلىالمثلكضربقدالكريمالقرآنبأناحتجواكما

القوية،وأديهالساطعةيراهينهدحضهاثمالضالينالأقوامعقائدطرححيث

بالتيالاعقادفيلهمالمعارضينمعالجدالإلىووضوحصراحةفيأتباعهدعائم

بالدليلالحصمعلىالطريقوقطعالرأيوتبادلالهادئبالحوارأيأحسنهي

برهانكمهاتواقلأ:تعالىقال.بهويسلمالحقإلىيعوديجعلهالذيالقوي

يأ()45(هذاسلطانمنعندكمإنأ:وجلعزوقال44(()عادقينكنتمإن

.وبرهانحجة

الذيالآولالفريقعلىكث!رةردودامؤلفاقمفيالمتكلمونأوردوقد

لاستعمالفاحتجوا.تحريمهإلىويذهبالكلامبعلمالاشتغاليعارض!ن

عدهاوالتي،والعرض!لجوهروالحديثالقرآنعنالغريبةالمصطلحات

مصطلحاتإلىيحتاجناشععلمكلبأن،السلفيعرفهالمبدعةمعارضوهم

بعدوالفقهوالحديثالتفسرعلوماحتاجتوقد.مواف!يعهوتحددتفسّره

علىالرسوليستعملهالم5صطلطتإلىمواضيعهاواتساعوتشعبهانشوئها

ومموّالعلمقيمةليكلهذلكيطعنولم،بعدهمناصحابهولاوسلمعليهاللّه

علىهاللدلالةعبارةإحداثإنحى*:ذلكفيوقالوا،مقاصدهونبلهدفه

كانوإن،مباحفيلاستعمافاجديدةهيئةعلىآنيةكماحداثصحيحمقصود

،16ص،2ج،السعادةمفئاح،كبرىطاش،هزادهـ(3)

.،،4،البقرهَ)44(

68.،يونس)45(
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ووحدانيةالعالمحدوثعلىليلاللىمعرفةإلابهنعنيلاقحنالمعنىهوالمحذور

تعالىاللّهمعرفةتحرماْينفمن،الشرعفيجاءكماوصفاتهالحالق

.)46(كهكه؟ليللدبا

جاءبماواكتفوا،المغيبةالعظئديةالأمورفييخوضوالمالصطبةأنأما

والوعدوالربوبيةالجلالوصفاتالوحدانيةدلائلمنوالحديثالقرآنفي

منالصطبةمنعالذيالسبببأنيردونالمتكلمين!ان،بالناروالوعيدبالجنة

يثرمنزمنهمفييظهرلمحيث،الأمورهذهفيالمجادلةإلىحاجتهمقلةذلك

خوف!همقلةأماء!:فيهاللكلام-لذلكتبعا-يحتاجوافلمالقظياهذه

!!)47(الزهانذلكفيتظهرعةالبلىتكنلمإذاطجةلقلةكانفمانهفيه

أ!يتهوبينوا،العقائدفيالكلاممشروعيةأكدواالأساسهذاوعلى

المسلمعلىالواجباتأوجبمنذلكوعدوا،بهالاشتغالوضرورة

:أنبدليل

الشرعيةالعلوموأف!رف،الدينعةالمعارفأفضلالكلامعلمأن-،

أنهكما.وصفاتهوتعالىسبحانهاللةذاتوهيالمعلوماتبأشرفيتعلقلأنه

ايفتازافي:يقول.ورئيسها)48(ورأسهاالدينيةالعلومهنغرهأسالر

العلومورئيسالشرعيةالأحكامأسماسلكونهالعلومألثرفهووبالجملة!2

الدينيةبالسطداتالفوزوكايته،الإسلاميةالعظئدمعلوماتهوكون،الدينية

عنومانقل.السمعيةبالأدلةأكثرهاالمؤيدالقطعيةالحججوبراهينه،والدنيوية

والقاعر،يناللىفيللمتعصبهوإنماعنهوالمنعليهالطعنمنالسلفبعض

69ص،أج،الدينمحومإحياء،حامدألو،النزالي)،4(

69ص،أج،نفسهالمصدر)47(

703ص،ج،،الضبمنلالهح،الرازي)48(
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يفعقرلافيماواظئض،المسلمينعقالْدإفسادوالقاصد،اليقينتحميلعن

.كه!)94(المتفلسفينغوامضمنإليه

منالكلامعلمتحصيلأنوالنقليةالعقليةبالأدلةثبتقدأنه-2

معر!ةوجوبعلىاجمعواقدالمسلمينأنبالعقلذلكثبوتودليل.الواجبات

موجباتوأعلىالقُرَبَأعظممنانهاعلىاتفاقمعوتعالىسبحانهاللة

وجوبهوجوبثبوتضرورةفمنبالاجماعذلكوجوبثبتباذا.اثواب

إلىادعأ:تعالىفقولهالنقلدليلأما.5()ْبهإلاإليه!توصلمالاوجوب

.أ)51(أحسنهيبالتيوجادلهمالحسنةوالموعظةبالحكمةربكسبيل

فالدعوة،والحجةالبرهانهوالكلامعلماءيقولكمما-هابالحكمةوالمراد

ءها)52(مأمورتعالىاللّهإلىوالبرهانبالحجة

منوكونه،العلمهذاتحصيلوجوبعلىالكلامعلماءويستدل

كانولوالقرآنيتدبرونأفلا):فقالبالنظرأمرقدتعالىاللةأنالواجبات

ينظرونأفلا):تعالىوقال.أ)53(كثرااختلافافيهلوجدوااللةغ!رعندمن

:فقالالمدحمعرضفيالتفكرذكرأنهكما،()54(خلقتكيفالإبلإلى

لهقو!التفكيرعنالمعرضينوذم()55(الأبىبلأولىلاَياتذلكفيإن)

8ص،النسفهةالصَاندشرح،التفئازاني)"هـ(

3صه،أج،ألديناصولفىالشامل،الجوينى)05(

125،النحل)51(

ها.ومالهص703ص،أج،الفبمف!ليح،يالراز)32(

28،النساء)53(

71،الغاشدة)!ر(

2،،الزمر()55
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وهمعليهايمرونوالأرضالسطواتفيآيةمنوكأينأ:تعالى

.()56(ومعرضون

منمأخوذةالعقائدلإثاتالكلامعلمليالواردةالدلائلأن-3

تفممنحيث.وصحابتهوسلمعليهاللّهصلىللنىمعلومة،الكريمالقرآن

وإثبات،وصفاته،توحيدهوأدلة،سبحانهاظلقوجودإثباتأدلةالقرأن

.الكلامعلمموضوعصميمهيالتيالعقالْدمنذلكوكمرودوالمطالنبوة

مؤيدبينكثرةأفعالردودأثارقدالكلامعلمانالقولوخلاصة

ثالثفريقوجدبينما،ومحاسنهمساوئهبيانفيالفريقانوأسهب،ومعارض

بينفرقواالذينوهموا"تريديةالأشاعرةمدرسئإلىيتمونأغلبهم

فمنه،والجماعةالسنةاهلهذهبإلىأقربكونهمالكلامعلمموضوعات

منوالممنوعينبهالمشتفلينحيثمنوأيضا،المذمومومنهالمحمودالكلام

به.الاشتغال

وصفاته،تعالىدلّهالواجببإثباتاظصةالمباحثهوالمحمودفالكلام

أصلهي-عندهم-ئلالمطوهذه.الاسلامقانونعلىوالمعادوالنبوة

وكتبهوملائكتهتعالىباللّهالإيمان!تفصللأنه!و(ساسهاالشرعيةالعلوم

علىابحثهذهومعرفة.والإتقاناليقينوجهعلىالاَخروايومورسله

فروضمنالتفصيلوجهوعلى،مسلمكلعلىعينفرضالإجمالوجه

المخالفةالمسائلفييخوضالذيف!والكلامعلممنالمذمومأما)37(الكفاية

أربعةزافيالتصويذكر.فيهماجاءماتخالفبأوجهوإثباقاوالسنةللكتاب

وهي:منهالمذمومابنبتمللأنهاالكلامبعلمالاشتفالهنتمعطوائف

501،يوسف)36(

442ص،الامملا!يةالكحعبة!ق،النئاحعدعيد.،المغربي()57
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فيحرممذهبهترويجالكلامبعلميقصدمتعصبهومن:الأولى-

مطالبه.فيالحقتحقيقلذلك

علممبادىفيفنظرهاليقينبتحصيلتفيفطنةيرزقلممن:الثانية-

الطجز.بسمةيتسمأنفعليه.الدينقواعدليالتشكيكإلىيفضيالكلام

منغرفط،اليقينطريقنحطعالدينفيمعوجهومن:الثالثة-

.وردهإبطالهمنالتمكنالكلامعلمبمقاصدالالثتغال

الفلسفة،ظلمات!بفيقعالحكمةفيالحوضفييتوغلمن:الرابعة-

.)58(ورائهمنوالحق،ورأيهبفكرهيعجبفربما

ليس-ذاتهحدفي-الكلامعلمأنالفريقهذارأىفقد،وعليه

هايتعاملالتيالطريقةمنخطرهأوفائدتهتتبينوإنمامذموماأومحموداعلما

عنهعبرالذيالموقفوهوبهالاشتغالمنأهدافهمعلىبخاءمعهالمتكلمون

الأصليوغرضهمحمودعلمالكلامعلمأنيرىإذ،ممعبرأصدقالغزاليالإمام

)95(البدعةتشويشعنوحراستهاالسنةأهلعقيدةحفظ

يكونأنويجبالمبتدعةشبهاتمنالعقيدةحراسهموالمتكلمون

اًوإلي!الحاجةحيثمنالوسيلةبمثابةفهو،الإيمانالأممىالكلامعلممقمد

فيالكلامعلمليوالعوامالعلطءيخوضاْنيعارضفهو،وعليهاطجةعدم

بيانعلىيقتصروأن،المذاهبفيهاتختلن!ولاالبدعةليهاتقلالتيالبلاد

دلةالاًتذكروحينذاك،الشبهةتقعأنإلىللأدلةالتعرضدونالمعروفةالعقائد

184-91،النسفيةال!اندشرح،التلئازاني)58(

.87ص،الضكلمنالمنقذ،الؤالي)95(
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العامةوإشراكالكلاميةالأدلة!بالحوض-رأيهفي-يجوزولا.الحاجةبقدر

6()ْهايخدعواأناكسعلىوخيفالبدعةشاعتإذاإلا-فيها

رجل:شخصينعلىإلاالكلامعلمليالحوضيحرمبذلكوهو

الكلاميةالأدلةأنوعلم،وعظيبكلامعنهإزالتهايمكنلالثبهةلهوقعت

ثابتالدينفيالقدمراسخالعقلكاملووجل،وتداويهاذبهتهترفعالمرتبة

مبتدعابهيفحمأو،شبهةلهوقعتإذامريضاليداويتحميلهيريد،الايمان

.)61(غواءهاٍمتدعأرادإذامعتقدهيحرصاو

ليالراسخينالعلماءعلىالكلامبعلمالاشتغالالغزالىيحصروبذلك

اْنيرىوهوشبهةلكلللتصدىالدائمةاليقظةمسؤوليةيحملهمالذينالعلم

عنالدفاعإلىالعقيدةنصرةفيتجاوزموضوعاتهيول!حأنيجبالكلامعلم

فهو،مضرةوفيهمنفعةفيهأنح!ءالكلامعلمفيرأيهوخلاصةاْيضاالشريعة

يقتف!يهكماواجبأوإليهمندوبأوحلالالانتفاعوقتفيمنفعتهباعتبار

.!!)62(حرامومحلهالاشضراروقتفيمضرتهباعتباروهو،الحال

.89ص،أج،ألدينعلومإحياء،اليالون)!ي(

174،الئفرفةهصل،الضالي)1،( - ao173.

.79ص،ج،،الدينعومإحياء،ألىالون()62
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السابعالفصل

الكمعلممنالمحدثينموقف

فيمتشددبينوانقسمواالكلامعلمفيالقدامىالعلماءاختلفومثلما

والمعاصرينالمحدثينللعلماءبالنسبةالحالكانكذلك،مطلقومؤيدرضةالمط

المرجعالانح!طعصورطوالظلالذيالكلاميالتراثورثواالذين

والفكر.العقيدةفيالعلملطلبةالأساسي

عهدوالإسلاميالعربالطلمدخولوبدايةالنهضةرياحهبوبومع

عبرإلبوصلالذيالثقالبالموروثفيالنظرإعادةتتمانلابدكاناليقظة

التيالحضاريالبعثحركةليمنهالصالحإدماجوإعادةلتقييمهالقرون

والانتقاءالمراجعةلعمليةخضتالتيالعلومبينمنالكلامعلموكان.بداْت

أساسيةمادة!ابقائهيطلبقسم:قسمينإلىبشأنهالدارسونوانقسم،هذه

وموافحيعفاسدةمناهجمنالعمورعبرش!ابهمماتخيصهبعدالعقيدةلدراسة

العمرتحدياتمعليتلاءموتجديده،الزمنتجاوؤهاقديمةوقضاياديخلة

والمعاهدالجامعاتلبتدريسهومنعتمامابالغائهيطالبثانوقسم.الحاضر

هاجاءكماالإسلاميةللعقيدةالحقيقيةالتوجهاتمعاتفاقهلعدمالعليا

ملاءمهوعدمالوثنيةاليونانيةالفلسفيةبالمناهجواختلاطه،والسنةالقرآن

كلمؤيداتعننتحدثأنيليفيماوسنحاول.الحديثالعمرلمستجدات

ومبرراتهالفريقينمن

الكم:علمبتجديدألمنادينموقف-أولا

الإمامالكلامعلمتجديدإلىدعواالذينالمسلمينالعلماءاًوائلمن

منتقيتهعلىوعمل،صياكتهإعادةفياجتهدالذيم(5091)تعدهمحمد
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الكبرةمرتكبحكممثلبالتنويهجلىيرةغرعدهاالتيالقضايامنكثير

القضايامنوغرهاباجلهميتالمقتولوهلالقبروسؤالالإمامةفيوالبحث

يذكرأثرلهايكونأندونالقدامىالمتكلمينمنكبيرةجهودااستنفذتالتي

.العقيدةتثبيتفي

تحريكفيالقرآنمنهجعلىالإسلاميةللعظئدعرضهفيركزوقد

والسلامالصلاةعليهرسولهنبوةوصدق،اللّهوجودعلىالأدلةلإيجادالعقل

مؤكداالعقلطريقمنإلابهالاعتقاديمكنلاماالدينقضايامنأنيعتقدلأنه

منايطلبلم**:ولذامزلتهويعليالبشريالعقلليقدرجاءالدينأن

وبرهنالدعوىأقامبلالكريمالقرآنلبورودهالمجردالدينبقضاياالتسليم

وخاطبالدامفةوالأدلةالقاطعةبالحجةعليهموردالمخالفينلرأيوعرض

وترجعتنظرأنالعقولوطالبالكوننظموعرضالفكرواستنهضالعقل

.!!)1(اليقينإلىبذلكلتصلالبصر

نارياشعالواقمهمالقداهىالمتكلمينمناهجانتقدأنهمنالرغموعلى

مهليسماالدينبتحميلبينهمعقليةلوضىوإحداث،المسلمينبينالفق

الفرقنحتلفبينقامالذيللصراعكثيراوتأسفلاَرائهمالمقيتوالتعصب

الحدماتلانكارمبررايستجميعاالعثراتهذهأنإلاالكثرةالاسلامة

منشابهمماتخلصإذاللعقيدةيسديها(نالكلامعلمبإمكانالتيالجليلة

معوتعالىسبحانهاللّهمعرفة!ء:أهدافهأممىمنلآن،وتعقيداتانحرافات

كلبرسلهوالتمديقبهاتصافهيستحيلعماوتريهه،الصفاتمنلهيجبما

والبعدوالعقلوالفكرالنظرتحريكمعالدليلعلىاعتمادااليقينبملءذلك

وفيالكون!النظرعلىالحثفيالكريمالقرآنمنهجمعانسجاماالتقليدعن

24ما،الئوحيدرسالة،محمد،ع!ده)1(
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الذياليقينمرثبةإلىبذلكوالوصولوالنهارالليلواختلافوالأرفىالسطء

!!)2(النفوسبهتطمئن

العلمتائجعلىالاعْتمادالكلاميعبدهمحمدالإماممنهجميزماوأبرز

بمحدوديةوالاعترافالشرعيةالنصوصتقديممع،العقائدتثبيتليالحديث

عنعجزهاظهرلأنهصفاقاأوالإلهيةالذاتحقيقةإدراكعنوقصورهالعقل

الطبيعةوراءبمابالكفماالطبيعةفيتوجدالتيالمحسوساتمنكثركنهإدراك

،ويعطيعالمعموهةالنصوبأولويةيقرّالذيالمعتدلالمنهجهذافوءو!.

محمدالإمامناقش،اليقينإلىوالوصولالحقمعرفةفيالمتميزةمكانتهللعقل

مثلالانسانتساؤلموضعتزالوماكانتالتىالعقائديةالقضاياأمهاتعبده

ابةمنلهالكطلصفاتنسبةوإثبات،التعددوبطلاناللّهوحدانية:

إلىواطجة،والاختيارالجبرومسألة،وغروهاوالقدرةوالإرادةوالعلم

غإ...الأخرىوالحياة،والوحي،والضرالح!رأووالقبحوالحسن،الرسول

النورسيسعيدالزمانبديعالكلامعلمبتجديداكدينالعلماءومن

الحربعا!شواالذينالأتراكالعلماءمشاهراحد(م873-0691،)

إلىيدعوكانوقد،العثمانيةالدولةعلىالفربشنهاالتيالمنظمةريةالحظ

يوصللامسدودطريقفييسرالقديمشكلهأنيعتقدلأثهالكلامعلمتجديد

علىمبنىجديدكلاملعلمالتخطيطعلىعكفلذلك،منهالمنشودةالفايةإلى

ليفيهالواردةالفطريةالعقليةالأدلةعلىخاصبشكلومستندالكريمالقرآن

.الوجودحقائقإثبات

العصرعلوممنذاكرتهاستوعبتهبمادلةAاهذهتوضيحفيواستعان

يخاطبعصريأسلوبفيالجديدالكلامعلممادةوعرض،ومعارالهالحديث

صكى2،النوحيدرسالة،محمد،جمده()2
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فلسفيةنظرياتمنالتوحيدعلمنقلفينجحوبذلك،معاوالوجدانالعقل

العقليحركيوميسلوكإلى،فقطالعلطءمناظصةعلىفهمهايقتصرةمجرد

العاطفة.ويث!رر

الجديدالنهجهذاعلىالتلامذةمنجيلايربأنالنورسياشطاعوقد

المذاهبمواجهةعلى!لالذيالمستنيرالشابمنطائفةيخرجوأن

أوصالفيالإسلاميةالروحعلىيحالظوأنالاطديةوالتياراتالفكرية

)3(تركيا

قضيةتبنواالذينالمشاهيرالإسلامعلماءأحدخانالدينوحيدويعد

منالحديثالعصرشهدهماإلىذلكفيمستنداوتجديدهالكلامعلمإحياء

أحدثالذيالمذهلالعلميالتقدمالاطلاقعلىأ!هاكبرىحضاريةتغرات

إلىأدىمماالماديالجانبعلىاهتمامهانصبوالذي،الطلمفيجذرياانقلابا

الذيالروحيالحواءفيصارخبشكلبرزالإنسانيةابةفياختلالحدوث

خموصا.الفربيوالفردعموماالحديثبالإنسانعصف

هذامداواةعلىالهائلةالاسلامبقدرةالعميقاكلانهمنوانطلاقا

ثورقالتيالمصريةافؤلاتعنالضافيةالإجابةوامتلاكه،الانحراف

سدفيالإطديةالفكريةالمنظوماتفشلوأمام،وممرعصركلفيالانسان

جديدكلامعلمإلىدعاابفسيالانساناسعقرارقددباتتالتيالثغرةهذه

علىبالاعتمادالإسلامرسالةتبليغفيبدورهمالقياممنالمسلمينيُمْكِن

الإسلاميةالعقائدتدعمواختراعاتكشوفمنالحديثالعلمأتجهما

حقيقةتتلخصحى*:يقولذلكوفيوقلبهصرالمطالإنسانعقلمنوتقرها

الذهنتطمئنال!بالأدلةالدينحقائقاستجلاءأنهفيالجديدالكلامعلم

.88-87ص.الإسصألفكرتجديد.السِدجمد،محممن)3(
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أس!اليببأحدثالاسلاميةليمالتطوتوصل،الجديدةوالعقليةالجديد

هذهمدلولإن؟الجديدالعقلهوفما.الجديدللعقلالملاثمةالاستدلال

والعقلية.العلميةالعقليةأوالعلميالعقللكلمةمرادفمدلولالكلمة

.!!)4(الحقائقمهمتهاعقليةالعلمية

التفكيرطبيعةمعينسجماْنيجبالجديدالكلامعلمأنيرىوهو

علمعنتمامايختلفوبذلكالتجريبيةالعلومحقائقصاغتهالذيالجديد

الرغمعلى،المنطقيةوالحججالفلسفيالمنهجعلىيعتمدالذيالقديمالكلام

منالقرآنروحإلىأقربرأيهفيالجديدالمنهج!نوإن،هدفيهمااتحادمن

علم+هوالكونفيالموجودةالقوانينعنالبحثومنهجحىح!:القديمالمنهج

نأباعتبارلاعدادهاتعالىاللةْدعاناالتيالمرهبةالقوةوهو11القرآيئالكلام

سياسياالإسلامةالأممتحررتفحين،العلمقوةهيالعصرهذافيالقوة

لم.!!)5حف!اريعلميلاستعمارخضت

أسسعدةعلىبالاعتمادالعلمهذاتدوينإلىشديدبحماسدعاوقد

الاستدلالمنهجعلىأيقرآنيةأسسعلىقائمةعلميةنظريةصياغة:منها

ومعناهاللّهأيامالقرآنيسميهالذيالقرآفيالاَثارعلموتدوين،الاستنباطي

تحكمها،ال!،السننواستنباطالقرآنمنالظريخيةوالوقائعالأحداثدراسة

فالعلوم:ءحىالحديثةالعلممكتشفاتوفقوالكونالاَفاقآياتوتدوين

هووواجبناالاسلاميالكلامعلم-مبالغةوبدون-أصبحتالحديثةالطبيعية

وفقالبشريةالنفسفيتبحثالتىالأنفسآياتوتدوين)6(كه!تدوينها

201ص،الاسلامىألبصفضية،ألدينوحبد،خان)4(

99-89ص،نفسهالمصدر)5(

78-77ص،الحديثوالصرالاممحم،ألدينوحبد،خان)6(
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بتدويناعتوالواليومالمسلمينأنيؤكدوهو.الحديثالنفسعلممعإت

بأسلوبالاسلاموتاريخالصحابةوأحوالوالحديثوالسرةالقرآنتعاليم

هدفحققواقدفسيكونونالطلملفاتبمختلفونشروهابسيطواقعيعلمي

.)7(الأقلعلىاطضرالعصرفيالكلامعلم

النظرياتبعضعلىفيهردوالذيإ(يتحدّىالإسلام))كتابهويعد

لعلمحيانموذجا،العلميالاستدلالمنهجمتبعاالحديثةالغربيةالفلسفية

مركز))إنشاءاقترحنفسهالإطرهذاوفي.ليهاٍدعاالذيالجديدالكلام

بتجهيزه،واسعنطاقعلىالمسلمينعلماءجهودلتوحيد((عالميإسلامي

إصدارطريقعنافاديةالاسلاميةالأفكارلنشرالعصريةالوسائلبجميع

الواعيالمثقفالشبابوإعداد،اللفاتبمختلفوالكتبالاسلاميةالمجلات

عملكلعنالدعويةنشاطاتهإبعادعلىالحرصمع،الطلميةالمعارضوإقامة

الاسلاميةللدعوةالمفجرةالطاقةمصدر)):المركزهذالييرىوكان،سياسي

(.8(()الطلمية

لمالذيالمغربال!حعبدعليالدكتوشأيضاالاتجاههذا!ساروممن

الفرقبانقراضأكراضهاستنفذقدالكلامعلمأنمنخلدونابنقالهمايحبذ

بعينه،زمانايخصلاامرالعقائدفيالحديثأنويرى.)9(والملحدةالمبتدعة

يدعوفهولذلك،م!نوزمانكلفيالانسانباليشفلموضوعهووإنما

القديمالكلإمىالتراثتنقيةبموجبهيتم،وحديثجديدكلامعلمإيجادإلى

عقليةوانحرا!اتتجاوزاتمنعنهتمخضماكلواستبعاد،للنقدبماخفاعه

81ص،الحديثوالصرالاسم،الدينوحيد،خان()7

L34،8591يونيو،95،عالأمة.مجلةخان"الدينوحيد011محمد،الدينبدر()8

.467ص،المقدمة،الرحمنعد،خلدونابن:راجع()9
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عليه،الفالبةالسمة!نالذيالفلسفيالمنهجمنكذلكوالتخلص،وعقدية

.أ(العصر)ْطابعهوالذيالتجرييالعلممنانطلاقاالعظئدإثباتومحاولة

والظئج،العلميشهدهاالتيبالتطوراتالشاملةالإحاطةطريقفعن

روحيامطلبايجعلهابماالاسلاميةالعظئددعميمكنإليطتوصلالتيالمذهلة

الانسانيةمماتهمنكثرافقدالذيالحديثللإنسانضرورياوتثريعياوأخلاقيا

ليزادماوهو،نفسهبهأحاطالذكيالجافالمادةاعافيالروحيةوأشواقه

بانالملحدينعلىبالرديقومالكلامعلم!نوإذاءح!:يسعدهأنبدلشقائه

الكلامعلمفعلى..العلمباسمإطدفهو،العلمهىالعصرهذافيالالحادممة

الخصمسلاحليستوعبوذلكالمعاصرالعلمدائرةيخوضأن

.!ى)،1(عليهويتفوق

ليالإسلامعلماءخلفهالذيالضخمالتراثبامكانأنأيضاويرى

نأبعد)12(حديثةإسلاميةلفلسفةصحيحاأساسايكونأنالكلامعلمميدان

ينفع.مالاويقصونيفيدمامنهسيأخذونالذينالمختصونفرزهعلىيشرف

عنعبرقدالقديمالكلامعلمأنفرىالحميدعبدمحسنالدكتوراْما

بفعلالوقتذلكفيظهرتالتىللتحدياتواستجاب،زمنهليالفكرمظهر

القدامىالمتكلمونلناخلفهمماكثيرافمان،وعليه.والحمارجيةالداخليةالعوامل

دراستهاتنحصرأنويجب،آثيرولالهاقيمةلامتحفيةمواداليومأصبح

.<<)13(الاسلامةالجامعاتفيالفلسفةكأقسامضيقةثقا!يةدوائر!*:في

145ص،الاسحيةالكحسةالنر!ق،النتاحجمدعليد.،المؤلهي)15(

16،ص،نفعمهالمرجع)11(

47،ص،فنمطالمرجع)12(

06ص،الاسحيالفكرتجدلِد،محسند.،جمدالحميد)13(
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جديدكلامعلميوجدواأنالمسلمينالمفكرينعلىيجب،المقابلوفي

نظرةحقائقتكشفوموضوعيةودقةبعمقوقضاياهوأزماتهالعصرفكريعابم

.والإنسانوالمجتمعوالحياةالكونإلىالاسلام

الحديثين،والعلمالمنطقعلىالجديدالكلامعلميرتكزأنويجب

بالفلسفاتالفكريةالهزيمةليلحقالصادقالوحيبمقولاتمؤيدامنهماوينطلق

الانسانتأليهإلىودعت،الوجودخالقمعالقطيعةأعلنتالتيالحدثةالمادية

.)14(بأصالتهويشعره،والحرةوالقلقالاضطرابمنالمسلمالجيلولينقذ

التغراتواحتواءفهمخلالمنوجودهالإسلاميالفكريثبتوبذلك

قواعدهوالإسلامأصولضوءفياطضرالعصرهايموجالتيوالصراعات

،أخرىجوانبفيوفبطها،وتطويعهاجوانبفيفابالاستجابةومقاعده

معها.يصطدمماكلواستبعاد

عبدالموضوعهذافيبدلوهمأدلواالذينالمعاصرينالمفكرينبينومن

مزاياهذكرفيوأسهب،القديمالكلامعلمعنبحرارةدافعالذيالنجارالمجيد

عليها،وا!فظةالإسلاميةالعقيدةعنالشبهاتدفعفيالتاريخيدورهوتمجيد

بدوريقومواأنبجدارةاستطاعواالذينالقدامىالكلامبعلماء(شادكط

هذهأساليبفيالتنويعطريقعنالغازيةالمعكداتمواجهةفيخطرحفاري

بالصبفةازدهارهطورفيالعلمهذااتسموقدالتحديألم!اليببتنوعالمواجهة

علىتطرأفتئتماالتيالتغراتجميعمواكبةمنمكنهمماالواقعيةالد!اعية

لمواجهتها.المناسبةالطرقوقيئة،الفكريةالطحة

الطبعالقرنبعدالكلامعلمأصابماأنيرىفهوذلكإلىواستنادا

لاستبعادهمبرراليسىوالتعليقاتالشروحإلىوميلوجمودانحطاطمنالهجري

4ص،الإسحىالفكرتجديد،محسند.،الحميدجمد)هـا(
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حاجةتكونماأشدوهي،الحديثةالإسلاميةالفكريةالطحةم"صوإقصائه

الإسلاميالواقعيتطلبطالتيالملحةالفروراتبينمن!انوعليه.إليه

ال!الفتيةالفلسفيةالفكريةالمذاهبيواجهحديثكلامعلمإيجاداليوم

خصوصاالاسلاميةوالعقعدةعموماالدينيالاعتقاد!حىإلىسهامهاوجهت

والوجوديةكالوضعيةى!)15(تاريخهامدىعلىالعقيدةعرفتههجومبأقسى

إلىراجعةحى!:أممائهااختلافعلىوهي.وغرهاوالش!يوعيةوالتطورية

واحدمعنىعلىوقاثمة.العصرهذاملأالذيالماديالمبدأهومشتركأمل

.16()<<الغيبىالوجودإنكارهو

والذي،إلبوعملالذيالكلاميالتراثأنالنجارالمجيدعدويعتقد

مصدرتبقىلأنصالحةغنيةتجربةيعد،وتألقهالعلمهذاازدهارفترةيغطي

الأسسفيخاصةاليوممنهانستفيدأنوبامكاننا.الإسلاميللفكرحقيقيإلهام

الكلامعلمميزماأبرزبينمن(ن،باعتباروألعاليبهاوطرقهاللمواجهةالطمة

حيفمنسواءللخصمالفكريللتوقعالدقيقةالمتكلمينمعرفةتطورهأوجالب

تحديدمنمكنتهموالتي،العرضوايفكيرأسلوبحيثمنأوالأفكار

نأينبغيالحديثالكلامعلمفكذلك:حىحىالألماليبوالمناهجورسمالمواضيع

(ى)17<أساليبهوالحديثالفكرطبيعةإلىبالنظرالعامالمبدأعلىوينبنييتأسس

منكثرمرجعوأصبحالحديتالفكرعلىطغىالذبمطالديللطابعونظرا

علميعالجهاالتىالموضوعات-لذلكتبعا-تفيرتفقدالعصر،هذافياكس

إئباتقضيةإلىيتجهأن،عليهاللةوحدانيةيثبتأنفبدل،الحديثالكلام

121ص،الاسلاصالفكرمنهجيةفىملهاحث،المجيدجمد،النجار)13(

22،ص،نفسهألمصدر)،1(

123.صنفسهالمصدر)17(
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الصدفةلدعاوىنقضمنذلكيستلزم،وهاالعالمخلقوالإلهيالوجود

ة.buاحتميةو

بإثباتيهتمأنعليهوالسلامالصلاةعليهمحمدنبوةيثبتأنوبدل

التيالأخرىالفيبيةالقضاياعلىتنطبقنفسها،والملاحظةعموماالنبوةإمكان

وثبوتالبثإمكطنوالنفسكخلودالعقيدةفيهامةأر!ناتعد

الأنبياء،ولكنبعضنبوةإنكارعلىيركزونلااليومالمعترضينلاْنالجزاء:**

لاكلهاهذهأنباعتباروالحلودالبعثوكذلكعموماالنبوةظاهرةينكرون

.الدفي!!)18(المنطقمعتستقيم

علىيعتمدالذيالفلسفيالأسلوباًنيقرر،فهوللفهجبالنسبةأما

جوانبمنبهرايؤيدأنلامكانهالحديئةالاجتماععلموالنفسعلممعإت

الأسلوبجانبه،وإلىالإنسانيةالفطرةص!ميممعالمتجاوبةالإسلاميةالعقيدة

الأساليبمناليومالكلامعلمإليهيحتاجماأكثر>>:يبقىالذيالعلمي

هذهعليهلماالحديثةالعقليةلإقناعالأساليبأنجعلأنه،وذلكرسالتهلتأدية

.!!191(نتائجهوالتجريىبالعلمالاعتدادمنالعقلية

زادهميكونأنالمسلمينالعلماءعلىالواجباتأوجبمنالإنوعليه

تثبتالتيالأدلةلبءكمقدماتيستعملوهلأنوكاليا،موفوراالعلممن

والسرالعلمهذاقيادةمهمةيتولىأنالنإرالمجيدعبد.ويقترحالدينيةالحقائق

.العلمميدانمنكلفيمتضلعونمسلموننحتصونالصحيحطريقهفيبه

منيتمكنوا،حتى2()ْالدينوعلوموحديثهقديمهاوالفلسفةبفروعهالتجريى

912الاسحي.صالنكرمنهجيةثيمباحث،المجيدعد،النجار)18(

3،هص.نفسهألمصدر)!أ(

132ص.نلسهالمصدر)02(
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علىوقادرةقويةحديثكلامعلمحركةلإيجادبينهمالتكاملإحداث

الحضاريةالمواجهة

منهامةطاثفة-والدارسينالمفكرينهؤلاءجانبإلى-وهناك

خامةب!ثروطالكلامعلمإحياءضرورةعلىيتفقونالذينالمحدثينالعلطء

يلي:فيماعامبشكلتتمثل

الاسلاميالمنهجعنلانحرافهاالقدامىالمتكلمينمناهجاستبعاد-4

الشريفةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنمنقواعدهيستمدالذيالأصيل

زعماءيعدونالذيناليونانالفلاسفةمناهجإلىكثيرةأحيانفيواستنادها

الحديت.العلمعلىالمعتمدالعقليبالمنطقكلهذلكواستبدإلالوث!الفكر

لأفاالراعحو!ئارالتىالقديمةالكلاميةالمشكلاتإحياءعدم-2

التيالحديثةالشائكةالمسائلوالشبهاتعلى،والتركيزبعيداماضياأصبحت

:الكتابالأصليتشريعهمومصدريالمسلمينبينعائقاوتقفالإسلامتعترض

ويرويالفطرةيخاطبالذيالصفيالإسلاممنبعوالمسلمينيخر،وبينوالسنة

المادةأصبحتزمنفيالغرائزو!وحالعقلكلواءمنيحدوالروحيةالألثواق

.حالكلفيالموقفسيدةهي

قضتينحولالجديدالكلامعلماهتمامينمبأنبعفهمواقترح

أساسيتين:

الإسلاميالعقلفيعششتالتيوالبدعالحرافاتمقاومة-أ

جعلهمالذيبالوهن،وأصابتهمالمسلميننفوس!بالصحيحةالعقيدةفزعزعت

ودنياهم،دينهمفيوالدونيةبالذلويرفونوالتواكلللكسليركنون

يحققونوالغيبيعرفونافمالاعتقادوالمشعوذينوالمنجمينإلىكالسعي

إعدادبدلوالمساعدةالعونلطلبقبورهمإلىوالفرارالموتىتقديس،والآمال
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فيسبباالضالالاعتقادهذاكانوقدالتو!يقلطلباللّهإلىواللجوءالأسباب

الاَقياكل!ب،ولعلغلفهمعهودفيالمسلمونهامنىال!الهزائممنكثر

ذهبالماضيالقرنفيالظهرةالإنجليزاحتلعندما:*حىذلكعلىدليل

فقال؟المغيرينهؤلاءردعنعجزكيفيلومهالشافعيالامامقبرإلىحشالق

ردهمعنعجزنفسهحسينالاماممنهالأكبركانإذا:معتذراآخرحشاشله

.؟!!)،2(هويفعلفما

لعبالذيالفكريللغزوالتصديعلى-نفسهالوقتلِى-والعمل

تعاليمهع!لاحيةو!دينهمفيوتشكيكهمالمسلمينأفكاربلبلةفيأساسيادورا

والمذاهب،الحديثةالغ!الةبالفرقالإحاطةومحاولة،الكريمةالحرةللحياة

مثلهدمهعلىوتعمل،العداءالإسلامتناصبال!صرةالمطوالحركات

والصهيونيةوالشيوعيةوالماسونيةوالنصيريةوالوجوديةوالبهائةالظديانية

المشكلاتهذهدراسةلييتعمقأنالجديدالكلامعلماستطع.فاذاوغررها

قيادة!!:منسيتمكنفمانهوالفكريةوالاجتماعيةالنفسيةأبعادهاويدرك

.22(!)»المحيحالإسلامطريقعنايإسلاميةللأمةالحضاريالتطور

السلفعنأثرماإلىقفاياهاودراسةالعقائدتقريرفيالعودة-2

وهو،المسلمالعقلإلىاليونانيةالفلسفةوتسلل،الخلافظهورقبلالصع

يقتضي:ابهجوهذاالتاويلوعدمابطةعصر

تدا!التيالأدلةبيانفيوالحديثالكريمالقرآنعلىالاعتماد-اً

استخداماالعقلواستخدام،منعهوبدائعوجلالهوعظمتهاللّهوحدانيةعلى

الإنسانعقلونحاطبةوالرهيبوالترغيبوالوجدانالفكربينيزاوجسليما

.015ص،ألمسلمينبينالثقافيهَألوحدةدممتور،محمد.الؤألى()21

.151ص،والفلسفةالعَرأن،يوسفمحمد،موسى()22
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النيواْحاديث،ابينالكتابآيات!بواضحهوكماواحدآنفيوعاطفته

.والسلامالصلاةعليه

عنالوحيسكتالقالظئكةالغيبيةالمسائلجميعطرح-ب

باْنوالإيمان،تعطيلولاتأويلغررمنجاءتكماهاوالإيمان،عنهاالحديث

لحمايتهوإنماحىحي:عليهالحجربابمنليس،عندهيقفأنيجبحداللعقل

باَياتنؤمنأنوجبثمومن.)23(<ك!لهأهلأليسمجالفيطاقتهتبديدمن

غرمنجاءتكطالمت!ثابهمنبذلكيلحقوماالصحيحةوأحاديثهاالصفات

منفيهافالحوضعملعليهاينبنيلامسألةوكلء*:تعطيلولاتأويل

تقع،لمالتيللأحكامالتفريعاتكثرةذلكومن،شرعاعهنهيناالذيالتكلف

ىكه)24(بعدالعلمإليهايصللمالتيالقرآنيةالآياتمعافيالنيوالحوض

دراسةودراستهاالواحدبالموف!وعالمتعلقةالنموصاسثقراء-ج

ضربدونوتحول،والفهمالتفسرفيالاضطرابتمنعمت!ملةموضوعية

إلىتحولتال!والاختيارالجبرمسألةفيحدثكطببعضعبعضهاالنصو

بالجبرقائلبينانقسمواالذينالمتكنمينأيديعلىومشوهغامضموضوع

الشكأدخلفاسداتأويلاالوحىنصوصتأويلإلىأدىممابالاختياروقائل

نصاهافيالقضيةووضعحص*:المسلمينمنكثرنفوس!والاضطراب

إلىوأقر!االتائجأسلمإلىشوصكوالسنةالقرآنفيجاءتكماالصحيح

.)25(!!التشريعوفلسفةالعقيدةروح

358ص،الإسلا!ةالعلومفياللهحثهنهج،محمدد.،الدسوفى()23

137ص،السلمينلطنألثالَافيةالو11ستور،محمد،الضالي()24

236ص،الإسحبةالعلومنىال!حثمنهج،محمدد.،لدسولَي()25

http://www.al-maktabeh.com



ألكم:لعلمألمعارضينموقف-ثائيا

الاَثارمن-هذاموقفهمفي-انطلقوالقدالكلاملعلمالمعارضونأما

تكادإذ.عقيدقموصفاءالمسلمينوحدةفيالعلمهذاخلفهاالتيالوخيمة

عقيدةأفسدتالتيالمخلفاتمعظمأنعلىبشدةانتقدتهالتيالطائفةتتفق

لهمرممهالذممطالقويمالمنهاجعنهموانحرفتصفوفهموفرقتالمسلمين

جرىمابسبب-معظمهفي-كاناإنمالنبويةالسنةإليهوأريث!دقمالقرآن

عاملالتصحالزمانمرعلىتطورتعقيديةخلافاتمنالكلاميةالفرقبين

وربما،فيةالمطالإسلاميةللعقيدةمشوهة،وع!ورةالفرقةعواملمنقويا

منكثروترسيخعلى-الانحططعصورلي-الحلافاتهذهبعضعملت

ماإلىبالإضافةهذا.ضعفهمتكريس!وأسهمتالإسلامعنالحاطئةالمفاهيم

الوجدافيابنبهاتجاهلت،جافةعقيةصبغةمنالعقيدةبهصبغت

الثايئالأساسيالنفسيالمكونتعدالتىالعاطفةدفءمنوجردقا،الإنسافي

العقل.جانبإلىللإنسان

ال!ثيخالمتكلمينبطريقةالعقائدلدراسةالقويةمعارضتهمأبدواوممن

فيهبماقادرالقرآنأنيؤمنكانالذي(0491)تباديسبنالحمبدعبد

إصلاحعلىالنفسوتُطَمْئنُالعقلتقنعالتيالمؤيدةوالشواهدالقويةالأدلةمن

وغطىالمعاصيأعمتهاالتيالقلوبوتطهر،وزاغتانحرفتالتيالنفولر

وشغفوا،الكلامعلمشغلهمالذينالمسلمينالعلماءيدعووكان.الجهلعليها

وأن،الكريمالقرآنمنالعقيدةمعالميستطلعواأنالعقليالاستدلالبطرق

العقيدةاًخذبضرورةالاقتناعأنويبدووآياتهسورهليالمائلةأدلتهايستنبطوا

بشهادةمبكرةسنمنذأعماقهفيمتمكظلئعوراكانالسنةوالقرآنمن

بتونسالعلمطلبهمنذكانعنهاللّهرضيوالامام*ء:يقولالذيالإبراهيمي
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منمشايخهعليه!نمابذوقهينكر-ال!ثببمقتبلفيوهو-ذلكقبل

يخرجهمأنويتمنىالاسلاميةالعقائدليالمتكلمينطريقةعلىتلامذقمتربية

.!ى)26(معلمايصبحيومالعقائدفيالسلفيةالقرآنيةالطريقةعلى

الأضرةالقرونفي-الطلبةوعجزالمسلمينبينالجهلانتشارعزاوقد

مع،التعليمفيالكلامعلمعلىالاعتمادإلىالإسلاميةالعقائداستيعابعن-

فهولذلك،معقدةفلسفيةومناق!ثاتغامف!ةمصطلحاتمنيتضمنماكل

الذيالقرآنمنللمسلمينتلقينهاهوالعقيدةلأخذطريقأسلمأنيرى

يجديلاالذيالكلامعلمإلىاللجوءبدل،والنفسالعقلمنوقرهابسطها

القريبةالعقليةبأدلتهاالإيمانعقائدالقرآنبسط!حى:المجالهذافينفعا

الطرائقفيوأخذنااليقينتحصللاممعيةأدلةتلكوقلنالهجرناهاالقاطعة

علىأمرهيصعبمماالصعبةواصطلاحانهاالمتعدفىةوإشكالاقاالمعقدةالكلامية

.ممه!)27(الطمةعنففلاالطلبة

اللّهلمعرفةآضرممدركلعنالغنىوالسنةالكتمابفيانيعتقدوهو

تقريرفيالقرآنطريقةوأن،الحسنىوأممائهوصفاثهتوحيدهوإثباتوجلعز

إلىمدخلهاوحسنوعفويتهابساطظفيأخرىطريقةلهاتعدلاالعقيدة

وإعناتللعقلإجهادمنالمتكلمينطرقفيشائعهوماعكس!علىالنفوس

التيسير،ونهايةالبيانبغايةالعظيمالقرآنفيمبسوطةالعقائدأدلةصحىح:للفكر

صلىالنبىسنةفيوتفاصيلهاوبيافا،فيهاكلهامذكورةأصولهاالأحكاموأدلة

العامييجدولن...إليهمنزلمالكل!ليبينأرسلالذىوسلموآلهعليهالله

نأالعلمأهلعلىيجبالذيفهو،اللّهكتابليإلاقريبةسهلةالعقائدأدلة

6ص،الإبراهيمىألبشيرمحمد:تصدير،الإسحميةالضاند،باديسابن261(

282ص،باليسلهنالحميدجمدلَفسمِر)27(
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القرآنأدلةعنالاعراضأما.إليهللمسلمينالعظئدتعليمفييرجعوا

الهجرمنفإنه،الاصطلاحيةالعباراتذاتالصعبةالمتكلمينأدلةمعوالذهاب

كانلقد.إليهالحاجةأشدفيوهمعبادهإلىالعلمطريقوتصعيباللّهل!ب

الإسلامبعقائدالجهلمنالمسلمينعامةلياليومنراهماهذانتيجةمن

.كه!)28(وحقائقه

فيللتعليمتصدىعندماعمليابهآمنالذيالمنهجهذاطبقوقد

بسططكطالاسلاميةالعقائدأصولطلبته!لقن،بقسنطينةالأخفرالجامع

سبعطيلةاطلهذهعلىوظل،الشريفةالسنةووضحتها،الكريمالقرآن

كماعقائدهمويب!،السلفيةالطريقةعلىالمتعلمينأفواجيخرَجسنةوعشرين

قوله:!ذلكإلىالإبراهيميأشاروقد.وسلمع!الذم!لىالرسولفعل

السلفيةالطريقةهذهعلىأجيالاالجزائريةللأمةفأخرجأمنيتهاللّهبلغهوقدحى!

سعدواالذينالعواممنأخرىأجيالووراءهم،بعدهمنالاْمانةبحملقاموا

القرآنهدايةعلىالأجيالهذهتربتوقد.العلميةومجالسهدروسهبحضور

التيابهليةبقايامننفوسهافطهرت،العبادأتوبدعالعظئدضلالفهجرت

بعدفيماالدروسهذهوجمعت.ى)92(»التعليمليالقديمةالطرائقآثارمنهي

والأحاديتالقرأنيةالآياتمنالإسلاميةالعقائد>>عنوانيحملكتابفي

.!!النبوية

منهاجلزومعلىحرصفقد(4891)تالبناحسنالإمامأما

لأنالمستقيموالصراطالقويمالمنهاجوعده،العقيدةفهمفيالصاعالسلف

مش!ةمنالعقيدةتلقواوقد،والإحسانوالفف!لبالايمانلهممشهودأعححابه

458ص،باديسابنتفسير)28(

6ص،الابراهيميالداثميرمحمد:تصدير،الإسحيةالعقائد،،باديسابن)92(
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مجالفيتامااستبعاداالكلاميالمنهجيستبعلىفهولذلك.زلالاعذباالنبوة

والسنةالكريمالقرآنذلكفعلكماتصويرهاعنبقصورهمنهايمانا،العقيدة

المصطلطتإلىألجألن!!:يقولذلكوفيالصعالسلفوطبق!المطهرة

الحوض!أحاولولن،الكلامبعلمالمختصونالعلطءعليهاتواضعال!الفنية

حينالمتكلمونعليهادرجالتيالمنطقيةالأساليبأو،الفلسفيةالنظريات

السنةوإلى،الكريمالقرآنإلىسألجأولكنني،الموضوعاتهذهمثليعالجون

لاوهم،الدينهذاالمؤمنينمنالأولالصدرسرةمنعرفناماوإلىالمطهرة

وأعر!همللمظصدإدراكاوأدقهم،قلوباوألينهمفطرةالناسأصفىشك

فيالمطلدقائقتذوقاوأعذهموالتراكيبوالجمل،الألفاظبمواقع

.3(ممه!)ْوالمظعر

الغعفإليهاوتسلل،والحللالوهنأصاهاقدالعقيدةأنيرىوهو

التىوالوجدانالعواطفمواقععنوعزلتالنفوسعلىتأثرهافقدتأنمنذ

،الماعالعملإلىالناسويوجهالضمائريهزومتوثباحياتياراتجعلها

علىوجنىعليهاجنىقداطفةالجدليةالمتكلمينبطريقةفتناوُلُها

ومشاعرالقلوبفيمستقرةعواطفأسلافناعندالعقائد!نت!حىةالمسلمين

الأمةاكلانضعفوكلاماجدلاعندناصارتأنفلما،النفوسعلىمستولية

تقريرفييقتمرلاالبناحسن.والامام(31)<كهوالوهنالحللدينهاإلىوتسرب

العقليةالمعرفةإليهايضمبل،فقطالمعصومةالوحينصوصعلىالعقيدة

المنقولصحيحموافقةقاعدةو!قوذلك،للمعرفةاثافيالمصدرباعتبارها

ويحث،العقليحرروالإسلام**:والنقلالعقلتعارضودرءالمعقوللصريح

2،ص،القيدةفىالبناالإماممنهج،احمدعصام،البشير)ه3(

5-4ص،الضالد،حسن،ال!نا))3(
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مناكفعبا!الحويرحبوالعلطءالعلمقدرويرلعالكونليالنظرعلى

.!!)32(شئكل

الحجةلإقامةالمعامرةالعلميةئقالحظمنالاستفادةيحبذفهووعليه

إن>>:الأدلةبتظافريتضافرالإيمانلأن،الإيمانأهلوتثبيت،الحلقعلى

تعالىاللّهلثرفوالذاالصحيحالنظرويثبتهاالعقليؤيدهاالعقائدهذهكل

والنظرالبحثإلىوندبهالتكليفمناطوجعلهبالخطابالعقل

دونوالسنةالقرآنمعيتوافقماحدودفيوذلك(<<)33والتكليف

والعقلالشرعيالنظرمنكليتناولوقدحى*:التعطيلأواذويل!إفراط

حقيقةتصطدمفلن،القطعيفييختلفالنولكنهطالاَخردائرةفييدخلمالا

ف!ن.القطعيمعليتفقمنهاالظنيويؤول،ثابتةفرعيةبقاعدةصحيحةعلمية

(.)34!»ينهارأوالعقلييثبتحتىبالاتباعأولىالشرعي!لنظرظنيينكانا

(م6591)تالإبراهيميالبشرمحمدنحاهالذينفسهالاتجاههووهذا

عناكسشغلالذيالكهثمعلمالمسلمينبأمراضيتصلمماأنهقررحين

الذيالعقليالاستدلالمتاهاتفيوأدخلهم،المحيحةوالسنةالقرآن

ابفةالقواعدهذهإن*حي:والأعمالالأخلاقوفسادالعقيدةفعفأورثهم

د!نهاالدينفيأما،الدنيويةالمظعاتفيتنفعإنماالنفسوبينبينهاصدةلاالتى

اكلافمضعفحتىفهمهفيعمدةاكسأ!ارهامنذأفسدتهوقدغناءتغنيلا

عنالايمانتفهمفييعدلمنيفلحوكيف،واْخلاقهمإرادقملهتبعاوضعفت

لثرطأوشطرالنطقوأنالتصديقهوالايمانإنقوفمإلىالقرآنيةالاَيات

6،الضاند،ص(البنا،حسن)32

381ص،نفسهالمصدر()33

6ص،ننسهالمصلر()34
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هذاعلىاكلانهيبنيمن-حقا-مؤمايكونوكيف؟القائمةآخرإلى...فيه

؟!كا)35(ا!ريالجرف

النفسإعناتبابفييدخلوتعلمهالكلامعلممعرفةأنيرىإنهبل

طريقعنالاسلاميالفكردخلإنمالأنه!)36(يجديلافيماالوقتوتفييع

العقليةالطريقةعلىالإفياتلبالبحثقضيةأثارتالتياليونانيةالفلسفة

طرائقمنبهوأمدقمالمختلفةالأنظرمنالمتكلمينبهغذتبماالصرفة

.)37(وقوانينهالجدل

،هدفهادفاعيةأمرهاأولليكانتالكلامعلمبشأةأنينكرلاوهو

لبثماالعلمهذا،لكناجتاحتهاالتيالفكريالغزوموجاتمنالعقيدةصيانة

علىاعتماداغيبيةاعتقاديةأمورفييبحثوراحالأعيلهدفهعنانحرفأن

العقليةالأح!موتمجيدالتأويلصرلقفيفسقطوقواعدهااليونانيةالفلسفة

تفرقفيشبا!نأنهيرى!انهولذلك،النقليةالنصوصحسابعلى

والعظئد.الالهياتقضايامنأئارهبماالمسلمين

الإسلاميالحفطريللتراثالإبراهيميهاقامالتىالمراجعةضوءوفي

مماأكرالكلامعلمبوجودخسرقدالاسلاميالفكرأنمفادهابنتيجةخرج

إلىجهودهموصرف،الأفذاذالإسلامعلماءمنهامةنخةلثغللأنه،ربح

أومنتم!رعنالأحوالكلفيتسفرلاالتىالعقيمةوالمناظراتالظرغالجدل

.38()منهزم

232ص،أج،الابراهيمىألبشيرمحمدالشيخآثار)35(

232ص،4ج،نفسهالمصدر)36(

59ص،أج،نفسهالمصدر)37(

89ص،أج،نفسهالمصدر()38
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علميةميادينفيوعبقريتهمذكاءهماستغلواالعلطءهؤلاءأنلووتمنى

الجهودتلكأنلوويميناحي!:عظيطترائاالاسلاميالفكرليذلكلزادأخرى

أغرفتحاالعلمفيلفتحتأخرىجهةعلىتألفتالكلامعلىتفرقتالتي

جهودلغبعيأسفوهو!!!3(وأهلهللإسلامالفخربهولتعجلت،زاهرا

ذلكعلىواحسرتاهحى*:فيقولالكلامعلممباحثفيالمسلمينالعلماء

وفخرالباقلايئبكرأبيذكاء:الغيبحجبلهتشفتكاد!نتالذكطالذكاء

منهالإسلامعلىتعودلافيماضاعوقدالمعلموابناالذيلوأب،الرازيالدين

.4(!ك!)ْفائدةمهتنجزولاعالْدة

وعاب،الاسلاميةالكلياتليتدريسهبشدةانتقدفقد،عليهوبناءا

لمالذيالتراثهذااجترار!الطلبةأوقاتتفييعالتعليمعنالمسؤولينعلى

مزقتالتىالحلافاتوتجديدبه،الأذهانوشغللإحيائهوجيهسببهناكيعد

الراقيةكلياكنافيحتىالتوحيدعلمدراسةأنالمحزنومنحى*:الأمةوحدة

تزا!ولاالكتبتلكوفيالطرائقتلكعلىجاريةزاللاوالزيتونة!لأزهر

لهايبئلمالتيالفرقتلكأمماءليهاتذكرتزالولاالاَراءتلكفيهاتقرر

ينقضها،ثميقيمهاثميدحضهاثمءالآراتلكالمدرسسيدناويستعرض.وجود

.!!)41(الأعماروياضيعةذلكفيكينالمطالطلبةأوقاتوتقطع

تاريخصفحاتتطويأن-نظرهلي-الكلإتهذهالأولىوكان

الفلسفاتبمواجهةفتسايرهالحديثعصرهاإلىوتلتفت،ومعاركهالكلامعلم

وبلبلت،عقائدهمفيوشككت،المسلمينديارغزتالتيالحديثةالدية

99ص،أج،الإبراهيمىال!هشيرمحمدالشيخآثار)93(

89ص،ج،،ننسهالمصدر)04(

79،صج،،نفسهالمصدر)اهـ(

172

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فتبنيوالسنةالكتابهيوالتىللإسلامالأولىالأصولإلىتعودوأنأفكارهم

الذيالعالمهذافيموقعهالتحددمنهما،وتنطلقوأفكارهامعتقداقاعليها

وقوقابالبقاءسلامةالاٍالعقيدةجدارةلتثبتوالنظرياتالأفكارفيهتتصارع

ومبشروالعصرملاحدةيومكليوردهاالتىالشبلأتأها*ء:وفعاليتهما

كلإتنا-!انالعوامعنفضلاالعلماءهاويفتنون،الإسلامعلىالمسيحية

الطلبةوقتهايعمرونولااهتمامأدلىيعرونهالاومدرسيها-الدينيةالعلمية

.)42(!!!للفضيحةفيا

كلعنالمسلميقياناللذانوالسنةالقرآنهوالكلاملعلموالبديل

وصفاته،برهانوأكملبيانبأجلىالقرآنفيمقرراللّهفتوحيد!!:ماعداهما

فيالقرآنوطريقة.القرآنبهأتىممابأكملإثباقافييأيئأنطمعيطمعلا

مع،توحيدااكسأكملفكانواالصحابةعليهاجرىوقد،طريقةأقومالتريه

الكيفولاالكم،ولازمانينيبقىوهل،والعرضالجوهريعر!ونلاأنهم

نفسفيالإيمانتزرعالتيالمثلىالطريقةوهيكه!)43(الدقيقةالفلسفيةبمعانيها

ماكأحسنالقرآنبدلائللربهموحدسلفيمسلممنهفياقيء!:المسلم

لا،ربهكلاممنبآيةربهفييعتقدماعلىويستدل،السلفيالمسلميكون

فحدوثتعالىوجودهبرهانأما:الصغرىعقيدتهفيالسنوسيبقول

.!!)44(العالم

علمأنيرىفهو،مشاهاموقفا(م6694)تقطبسيداتخذوقد

راحتمملاميطخلافاتإلىتحولتالقالسياسيةالحلافاتجراءمننشأالكلام

89ص،جأ،الإبراهميالبشيرمحمدألشغآئار)42(

89ص،أج،نفسهالمصدر)43(

8ص،الابراهيمىالبفميرمحعد:تصدير،الإممحيةالضائد،باديسابن)44(
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توجههاهالتؤيدلهاوتنحرفوالسنةالكتابمنالمعصومةالنصوصلّووّل

كانبل،خالصاطرحاللعظئدطرحهايكنلملذلك.المذهيأوالسياسي

والمباحثالإغريقيةبالفلسفةاكساشتفلثم،المنحرفةالأفهاممنبكثرمشوبا

لموجاتواستسلموا،الجلادهوممنحياقمخلت!ءأنبعداللاهوته

علتمإنشاء*حى؟فحاولواأرسطوفلسفةبشروحوفتوا.!!)45(الرخاء

-وهذه،ممه!)46(أرسطومنطقعلىمبنيةاللاهوتيةالمإحثنسقعلىالكلام

للعقائد،الإسلام!التمورعنأبعدقمالتيالحاممةالحطوة-رأيهفي

المنطققالبفيمصبوبابارداخطاباحىحى:البشريالفكريخاطبونوجعلتهم

لذلك،شاسعالفلسفةومنهجالعقيدةمنهجبينالفرقلأن،!!)47(الذهني

كث!رر،تخليطالمحاولاتهذهمنوفشأ*!:فالثلةيهماايوفيقمحاولة!نت

معذلك،بالسطحيةواْصابهمساحتهوصغر،الاسلاميالتصورصفاءشاب

عن!ملةغربةغريبةالكلامعلممباحثجعلمما،والتخليطوالجظفالتعقيد

.!!)48(وأسلوبه،ومنهجه،وحقيقته،وطبيعته،الإسلام

حيويتهامنجردهاالذيهوالعقيديةللقضاياالعقليةالمعالجةوهذه

ولانفساقزلاجافةذهنيةحساباتوصرهاالمسلميننفوسفي!عاليتهاوكل

محاولةأنإذ.العقيدةسلوبباًالعقيدةتعرضأنلابد!*:العملإلىتدفع

14ص،ومقوماتهالإسصألتصورخصائصةسيد،!يهـ()5

15ص،نالسهالمصدر()

45ص،نفسهالعصدر()

؟6!3!!!16ص،ئ!سهالمصدر)48(
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جانبعلىويقصرهاإيثعاعهاويطفئيقتلهاالفلسفةبأسلوبعرفها

.!!)94(الكثرةايإنسانيةالكينونةجوانبمنواحد

جملةالمتكلمونلناخلفهالذيالتراث،رففىالأسالوهذاوعلى

منمباشرةاستمدادهاإلىودعا،العقيدةيفيدخيرايفيهير،ولموتفعيلا

التصوربأنجازميقينعلىوأنا!*:الشوائبكلمنالحاليةالأصليةمنابعها

...جملةعنهنلقيحينإلاوالمسخوالانحرافالتشويهمنيخلصلنالإسلامي

المختلفةالإسلاميةالفرقبينالجدلمنثارماوبكل،الكلامعلممبحثبكل

التصورمقوماتمباش!رةمنهنستمدالكريمالقرآنإلىنعودثم.العصورشتىفي

.5(كه!)ْالتصوراتسائربينمنتفردهالتيخصالًصهبيانمعالاسلامي

بيانمعالتاريخيةللدراسةالكلاميالتراثكلإخضاعإلىيدعووهو

دراسةفيمنهشيءإقحاموعدم،الانحرافهذاوأسباب،فيهالانحرافزوايا

!!)51(جملةالتراثذلكعزل!!:الواجببل،اطديثالعصرليالعقائد

.للعقيدةالأع!يلالإسلاميالتصورعنغريبمنهجه.لأن

تناولفيالعقليةالطريقةبشدةينتقدفهومحمودالحليمعبدايإمامأما

عالمالمتكلمونأخضعمنذبدأالإنحرافأن-قطبسيدمثل-ىويرالعقائد

موازينوضعومحاولة.الفلسمةالجدلوقو(عدالعقليةللمقاييسالغيب

الإنسانيةسعتعندما،سحيقعهدمنذبدأتقدالطبيعةوراءماعالملقياس

المحاولاتهذهاْنغير،البسيطةبمامكاناقاوالأخلاقالإلهياتمسائلحلإلى

وتلامذته،أرسطومنطقمنابتداءفشلهاأثبتتقدوتكرارهاكرقاعلى

24ص،ومقومائهسحىالٍاالتصورخصائص،سيد،طَي()و،(

16ص،نفسهالمصدر)05(

6،ص،نفسهالمصدر)51(
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الإمامحسب-يدلوهذا،ديكارتبمنهجمرورابيكونلرنسيسومنطق

العقلطريقعنوالأخلاقالطبيعةوراءمامشاكلحلأن-محمودالحليمعبد

.)52(خطأ:العقليالبحثموضعوضعهاوأن،مستحيل

عالممنهيعرفأنالانسانبإمكانالذيالوحيدالمصدر!ان،وعليه

فضوله!يشبعبماتمدهالتيالحقيقيةالنا!ذةيعلىالذيالإلهىالوحيهوالغيب

يدبرعطيمعالمقادرخالقوجودلىاٍالاطمظننفسهفيوتبعث،المجالهذا

نأالإنسايئالعقليستطيعلاأنالطبيعيومن،وعدلبحكمةالعالمشؤون

وهو،ذلكعنلقصورهبأسرارهويحيط،الغيبعالمتفاصيلبوضوحيدرك

والتفويض.بالتسليمالحالةهذهفيمطلب

ولاوالواعيالفهمميدانهوالعقل،الطبيعةميدانها!الحواس

وسرعشواءخبطهوإنماالعقلبهيقومذلكمنضربوكل،ابتداع

.متاهات!!)53(في

فيهالحوضللعقليجوزمابينحاممافصلالتفصلالأديانجاءتوقد

علىوطرحتالجدلمجالس!بالغيبقضاياأثيرتوعندما،لهيجوزلاوما

أصحابوانقسم،والانحرافوالشقاقالراعحدثالعقلىالبحثبساط

علىسرىوها.بعف!ابعضهايكفرمتصارعةمتشاحنةفرقإلىالواحدالدين

أثرمماالرغمعلى،الكلامعلمجراءمنالإسلامأصاب،والنصرانيةاليهودية

الاَياتليالحوضعنالشديدنهيهمنوسلمعليهاللّهصلىاللةرسولعن

..الألوهيةمقامإلىوالتطاول،المتشاهات

.،أصه،وألص!الإسم،الحليمعبد،محمود()52

،أهص،نفممهألمصدر)33(

ث!17
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المجتمعتغزوالغيبعالملفهمالعقلعلىالاعتمادبوادربد(توقد

الجوإلىخيث-كمكروب-اليونانيةالفلسفةتسللتأنحى*:منذالمسلم

وشجعه،المأمونالتسللهذاكبروتولى.الأمونعهدفيتسللتالإسلامي

لهموحق،النفورمنبكث!رذلكالمؤمنونوقابل،عصرهمعتزلةذلكعلى

-رايةتكونبأنيقضيالسليمةالفطرةمنطقولاالدينمنطق!نفما،ذلك

قليلاالرايةهذهفنميلالإسلاميةالأمةربوععلىترفرفمرفوعة...العصمة

.أبيقور!ممه)54(رايةأوأرسطورايةبجوارهالنريكيراأو

حدثالعقولباختلافالغيبيةالقضاياحولالآراءاختلفتوعندما

مشاعروذهبت،الإيمانلذلكتبعافضعف،والفرقةوالتنازعالانقسام

با!حاملنفسهالعقلممحأنبعدالإفيةللذاتوالإجلالوالرهبةالقداسة

المتواضعة.وإم!ناته،الطجزةبأدواتهحرمها

فييكمنالعقيدةلأخذطريقأسلمأنيعتقدمحموداحلهمعبدوالإمام

خصومةأوجدلمثارليستIAوتأييدووعيفهمفيالمحكطتالآياتاتباع

عنينمثأإنماالمتشابهتتبعف!نحسحص:تاويلهوعدم،وردكطبالمتشابهوالايمان

،!ى)35(الفتةاتغاءتتبعهالقوهيوالانحرافبالزيغتلونتالتيالقلوب

وكزكيةالاَثاممنالقلببتصمة،النفسيةالإنسانملكاتاستفارثم

عنزالالنفسوثزكت،الروحصفتماوإذا!حى:للّهواستخلاصهاالنفس

...وظيفت!أداءعنباستمراريحجبهاكانصدأمنعليهاتراكبمماالبصرة

زادتوكلماالطبيعةوراءماعالمقيالمستنرةوالمعرفةللإلهاممحلاوأصبحت

الح!ربينالتمييزواصبحالطبيعةوراءمابعالمالشعورأصبحالنفستزكية

134ص،والص!الإ!م،لحلمجمد،محمود()

،12ص،نفسهالمصلر)53(
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الرسولسلكهاالتىالقرآنيةالطريقةوهي!!)كا5(وافحاميسوراوالشر

أصحابه.تربيةليوسلمعليهالّهصلى

فيهاوخاض،الكلامعلمشغلتجوهريةقضاياثلاثويحذد

القضاءمسألة:وهيالإسلاميةالأمةتفرقعنفيهاجدافموأسفرالمتكلمون

ماالتيالمسالًلوهي.اللةوجودليالبدثومسألة،الصفاتومسألة،والقدر

منتماماإلغائهاإلىيدعواوهو،بعقولهميتناولوهاأنلهمينبغي!ن

عزاللّهولاسثثار،فيهاقيلالذيالر!مكلجدوىلعدمالكلامعلممباحث

الصاعالسلفعليهوقفعندماهذهكلفيوالوقوف،تفاصيلهابعلموجل

له،النقدسهامووجهواالكلامعلهرفضواالذينالمحدثينالعلماءومن

الإسلاميةالعقيدةإحياءفِىاجتهدالذي(م6994تالغزالمط)محمدالشيخ

خرالاتمنهاعلقممالتنقيتطمحمودةجهوداوبذل،السلفطريقةعلى

.والانحططالتخلفقرونطوالمنحرفةتصوراتمنلفاهاوما،وبدع

منها:العقائدبحثفيالكلامعلممنهجعلىعديدةمأخذلهوكانت

النتائجويستخلصالمقدماتينظم،بحتنظريعلمالكلامعلمأن-

الاستدلالاتعلىيقومالذيوالعلم.اطضرعصرنافياطسبةالآلاتمثل

تخاطبوإنما،فقطالعقلعلىتعتمدلاالتيالعقيدةيُكَوِّنَأنيمكنهلاالعقلية

الكلاملعلمفالدارس.الفكرتستثرمثلماالعاطفةوتستثر،معاوالعقلالقلب

ولاحى!:((الوجودلواجب)االدائمالوجودعلىالأدلةمنطئفةيذكر

الرغبةمنعرقبدنهفييختلجأو،المتعالالحالقعظمةنفسهقرارةلييستشعر

الجظفهذاولعل()57كه!وتقواهفجور،وألهمه،سَؤاهُمننحوالرهبة-أو

412-11أص،والص!الاسلام،لحليمعلهد،محمود)،3(

.6ص،المسلمغيدة،محمد،لؤالي)57(
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،العقيدةمنالطمةنفّرالذيهوالمنطقيالاستدلالفيالمغرق،العقلي

منهأرحم-رأيهفي-تكنلمالتىاتصوفعلومإلىيفزعونوجعلهم

من(كثرفيهالسائرينوشطحات،المزالقكثيرميدانالتموّفءحى:يأن

.!ممه)58(سدادهم

بالفتناصطبغتوالتيالكلامعلمفيهانشأالتيالظروفأن-

تقريرفيهتمالذيالجوجعل،متعدّدةفرقإلىالمسلمينوانقسامالسياسية

السادرةالحصومةضجيجوفي!*:والمحنبالأحقادملوثاجواالعقائد

الاقتناعيصبفمانهإيهاالوصولأمكنولوالحقيقةعنالبحثيعسر

لةا!أفىح!ثدفيبقالتطالفترةهذهخلالالسائدالضعوركانوقد.كه!)95(ها

تكوينأننحسبأنالغفلةومنحىحى:مافرقةأومعينلمذهبللانتمارالنقلية

ويلعب،الغلبفيهاوينشدالنصوصفيهاتتصيدمناظرةمجلسفييتمالعقيدة

أمامالحصميقاعواٍالمخاتلةفيأرسطومنطقويستغل،بالألفاظفيها

.!!)06(الطمة

نقلهاالتيالغربيةالفلسفاتعليهاطغتقدالكلامعلممباحثأن-

كادتالتيالغريبةبالاصطلاحاتتزدحمجعلهامما،اليونانعنالسريان

والأقيسةالنقولمنر!موسطتتيهوجعلتهاالعقيدةبعناصرتذهب

مفىبينمضطربتوزيعفي*ءةالشكلناحيةمنوهي.والمصطلحات

.6ص،المسلم!يدة،محمد،الترألى)38(

.6ص،المصدرنمسه()95

.6ص،المصدرنفسه()06
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)61(!»الأداءسقيمة،اللفظركيكةلفةوفي،وتقريروحاشيةوشرح

ومضمونا.لثكلارسالتهاأداءليبالفشلباءتفقدلذلك

الكلامعدميخدفالغزالمامحمدالشيخيطرحهالذيالصلحوالبديل

الضعفقروننحلفاتمنبهويصطبغ،وهناتأخطاءمنيحملمابكل

أهممن!نالذيالأولالجيلصةكانتالتيالسلفيةالنظرةهو،والوهن

،الغيبياتاستكناهيحاولولم،المادةوراءمابحوث!يتقعرلمأنهحى!:ميزاته

العبادةفيبالثةعلاقاتهأحسنالنظرةسوكط،الفطرةمستقيمجيلاكانبل

مطلقة.وعدالةحسنخلقمنالتزمهفيمابالنال!علاقتهوأحسن،اظشعة

ولو...وتأنقوتألق،وغربلمثرقالإسلامرسالةإبلاغعلىذلكأعانهوقد

،العربجزيرةمنخرجماالكلاميةوالمناظراتاللاهوتيةبالفلسفةاشتغلأنه

الرمالبينمذرشذرتركتهكتائبهامنيهيبةالرومو,فارسلهلأرسلتبل

.كا-)62(والتلال

لاومعاركهمالمتكلمينخلافاتكونفيقطبسهدمعيتفقوهو

ووحدقاالأمةعقيدةعلىخطورتهأصحابهيقدرلمالذيالعقليالترفتتعدى

هم!الالذيهووالرفاهةالراحةإلىوخلودهمالجهادمنالمسلمينتخففوأن

ن!كثرةكلاميةمجالسالفراغوأوجد!حى:العابثاللفومنالنوعهذاإلى

كاننشبالذيالعراكبأنالقولونستطيع.رديءأثرويهانناتاريخنافيلها

(.)63!!والفباءالمراءنارهاأذكى،عماءحرباكانأوعدوغرفيجهادا

.9ص،السلمغيدة6محمد،الؤلي)61(

915ص،ألمسلمينبينالثقافيةالوحدةدستور،محمد،لؤالي()62

.4أهص،نفسهالمصدر)63(
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ولالهامعنىلاالمتكلمونأثارهاالتىالقضايامنكثراف!نوعليه

!شغلتوالعبادةالعقيدةميدانإلىتسللتطفيليةقضاياوهي،منهافائدة

وتباعدالكلمةتفريقفيأطولذيولاتركتوحى*:طويلاالإسلاميالعقل

منيدرلموهوالمسلمماتولوءحى:الإيمانمنليستوأنها!!)ك!(القلوب

ان!ثغالأنيعتقدوهو،!!)65(شيءعلىاللةحاسبهماحرفاالقفاياهذه

منبهرفييفرطونجعلهمقدهاالناسوشفل،المقولاتهذهالكلامعلماء

.تطوالصالففائل

أركانبالدراسةالغزالم!تناولالكلاملعلمالمعارضموقفهمنوانطلاقا

الاَخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهوجلعزباللّهالمحانمنالإسلاميةالعقيدة

القرآنيةالاَياتعلىمعتمدا،السلفمذهبمؤثرا،وشرهخروهوالقدر

ونحاطبة،اكقبالعقليبالنظرذلكدعممعالشريفةالنبويةوالأحاديث

ودعوته،الانسانفيالتفكركوامنواستثارهَ،يثفافارقيقاخطاباالوجدان

والاستئناس!،عليهافطرالتيالسليمةفطرتهمظاهرعنأعماقهفيللبحث

الوحييؤيدهاقطعيةنتائجمنالعلمإليهتوملبماكلهذلك

الإسلامة.العقائدعحةعلىناصعةحجةوتقوم،المعصوم

يوسفالشيخعندنجدهالذيهونفسهالسلفيالاتجا،وهذا

علماستبعادوجوبالعقيدةدرال!ةعنحدثهعنديؤكداكيالقرضاوي

يستسيغه،يعدلمالذممطالمعاصرالعقلعنكريبالكونهتاهااستبعاداالكلام

الفلسفةشبهاتمواجهةعلىقادرةتعدلموبراهينحججمن!يهماولأن

بلىراسةنريدلا!حى:يقولنجلىهلذلك،فكريةمشكلاتمنتثرهوماالحلىيثة

.912ص،المسلمينلينالثفافيةالوحدةدممتور،محمد،الضألي)ك!(

.131ص،ننممهصلوالم()5،
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وأالجوهرةمثلويفروحهاالتوحيدعلمفيالمتأخرينمنظوماتدراسةالعقيدة

،وحواششروحمنيتبعهاوماالنسفيةالعظئددراسةولا،ونحو!الحريدة

وماالمواقفشرحأوالمقاصدشرحمثلالكلاميةالمطولاتدراسةولا

وأالمعاصرالعقلإليهيحتاجالكتبهذهمباحثمنكثريعدفلملثا!هما

)66(كه!يستصيغه

فيهاوتشيع،الغموضصفةعليهاتغلبالمتكلمينكتبأنيرىوهو

الكلامإلىمنهاوالألغازالطلاسمإلىأقربهيالتيوالاصطلاحاتالعبارات

واستيعاهالفهمهاجبارذهنيجهدإلىيحاجفهيوعليه،المفهومالصريح

الإسلاميةالروحعنالغريبةاليونانيةالفلسفةاًساليبمنشاهاماأإبالإفافة

الكتبهذههضملبيبذلالذيالضخمالذهنيالجهدتوفريجبلهذا!!

67(!)»وتثبيتهاالعقيدةعنالدفاعفيأجدىهولطلاممهاوفكألغازهاوحل

والدعوةالعقائدبيانبمهمةيضطلعأنيمكنهلاالعلمهذاالان،لذلك

نأيفضلالقرضاويوالضيخ،ذلكعنلقصورهالعصرهذافيالاسلامإلى

الصعالسلفخطواتفيهيتتبعمعينمنهاجو!قالعظئدقضاياتدرس

يلي:فيماويتلخص

الوحيدانالممدرانهماال!معنةوصحيحاللةكتابيكونأن-4

مرعلىهالحقتالتىوالزوائدال!ثوائبكلعنبعيداالإسلاميةالعقائدلتقرير

منهما.قرهاكانمهماالكلاميةالمدارسكلواستبعاد،العصور

فعلكماوحدهالعقلعلىالعقيدةبناءفيالاقتمارعدم-2

العقلبينبالمزاوجة،المجالهذافيالقرآيئبالهديوالاسترشاد،المتكلمون

.126ص،ألداعةثقافة،يوم!فد.،القرضاوي)66(

.126ص،نلسهالمصدر)67(
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المنطقيةوالحججالفلسفيةالاشدلالاتمتاهةليالانزلاقفنأمن،والقلب

ليالمفرقةالصوفيةتالشططفيالوقوع-نفسهالوقتفي-ونتفادىالجافة

للعقل.اللاغيةواثعرالالهاماتعلىالاعتماد

مجالفيالكريمالقرآنباَياتالاستدلالفيالأولويةإعطء-3

يوافقهابماتعفيدهامع،وغرهاوالجزاءوالبعثوالملأثكةوالنبوةالوحدانية

العقل.من

إلحاديةفلسفاتمنالمعاع!رةالساحةعلىجدبماالاهتمام-4

العمدةبقضاياوالاشتغالوالمحوبالمسخالعقيدةتستهدففكريةومذاهب

الضيصفحةوطيّ.الأخرىوابةوالنبوةوتوحيدهاللّهوجودمثلالكبرى

الراهنالعصرليالمسلمينتخدملاجانبيةقضايامن!يهالكلامعلمأثارهوها

والضيخ.إغ..بالذاتوعلاقتهاالمفاتوقضية،القرآنخلق:مثل

يعنىمعينةبزاويةمحصوراالكلامعلمتراثيكونأنيقترحالقرضاوي

الاسلامي.الفكربتاريخكالمهتمينفقطالمختصونبدراسته

فيالتضلعإلىالمسلمينوتوجيه،العصرثقافةمنالاستفادة-5

العقيدةقضايالتأييدوغرهاوالفيزياءوالطب!لفلكالبحتةالعلومميادين

وتثبيتها.

آياتعندوالوقوف،والت!ثيبهوالتعطيلالتأويلعنالابتعاد-6

مكتفينالصلحالسلففيهوقفالذيالحلىعنلىالمتشاهاتوالآياتالصفات

تمثيل.ولاتكييفغيرمننفسهبهاللةوعفبما
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منوغيرهموالشيوعيينوالمستشرقينالمبشرينشبهاتتتبع-7

معتفقفكرياعلميارداعليهمبالردوالاجتهاد،وأتباعهمالإسلامخموم

)68(وعقليتهالعصرمنطق

نخلصالكلامعلممنالمحدثينالعلطءبعضمواقفاستعرضناأنوبعد

لكل،تتعارضولاتتناقضلافهىاختلفتوإنالمواقفهذهبأنالقولإلى

العلمهذابأنجميعااعترافهممعبهخاصةزاويةمنالكلامعلمإلىنظرواحد

إذاإيجابياتىمنيخلولالكنه،كثرةنقائص-مراحلهبعضفي-اعترتهقد

الفكرية.مهماتهوضبطنمناهجهحددت

.128-27،ص،الداعيةثفافة،يوسفد.،القرضاوي()68
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خاتمة

الفكرفيالكلاميةالحركةنتتبعأنراسةاللىهذهفيحاولتلقلى

أصالهامدئنبينو،المختلفةتداعياقاعننكشفأنو،القديمالإسلامي

بهقامتالذيالكبرريالحظالكورو،الإسلاميةالرؤيةمعانسجامهاو

.الفكريوالدينيالغزوأشكالكللمواجهة

استعرضناعند!الإسلامىالتاريخفيالكلامعلمأهميةلناتجلتقدو

،النشأةلهذهمهلىتالتيالظروفو،نشأتهو،تعريفهالكتابفصولفىِ

بساطعلىطرحهاالتيالقضاياوالموفوعاتطبيعةو،هامرالتيالمراحلو

هذهمعالجةفيالمتكلموناعمتمدهالذيالمنهجو،المناقشةوالبحث

علىحملقدالكلامعلمأنذلككلمنلناتبينو،القضاياوالموضوعات

القويدفاعهفيتمثل،كبيراعبئا-حرجةتاريخيةظروففي-كاهله

المجتمعانفتاحأثناء-تعرضتالتيالإسلاميةالعظندعنالمستميتو

التيالعنيفةالهجماتمنلسلسلة-الأجنبيةالثقافاتعلىالوليدالإسلامى

فييثبتواأنالمتحَلموناستطاعقد.وأركانهازعزعةوتشويههاالسَهدفت

و،دحضهاوالشبهاتاحتواءعلىتقةققدرةيظهرواأنو،مواقعهم

دطئمها،أرسىوقوأعدهاالكريمالقرإدوضعالتيالصاديةللعقيدةالانتصار

ردقامنكرهَفكريةهزيمةيهزموهاو،الظزيةالدخيلةالأْفحَأرعلىيقضواأنو

أعماها.على

تمجيدفيالإكراقإلى-متأْخرةمرحلةفي-العقليالنظرجرهلنو

فيلِطعنلاذلكلمحإن،أجلهمننشأالذيالميدانتجاوزو،أححَامهوالعقل

مز(كبيربعددحداماذ(طثلعلو،بهقامالذيالمتميزالحف!ريالدور
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التيالشوائبمنبتخليصه،لِلىهتجلىإلىالدعوةإلىالمحدثنِالمفكرينوالعلماء

الغزوموطتو،الإطديةالفلسظتردفيعليهالاعتمادو،بهعدقت

الإسلاميةالعقائلىضدمكثفومنظمب!ثكلسهاملاتخهالتيالحلىلةالفكري

كشفكفقدالكلاميةالمصدرآهملدراسةخصمناهالذيالفصلأما

كطالكلامعلمبهتميزالذقيالمعرفيالثراءوالفكريالتنوععنأيضاهو

.الكثيرةفرقهو،المختلفةمدارسهو،المتعددةمذاهبهعهعبرت

عبقريةبقوةبرزت،لمظمينهااستعرأضناوالمصادرلهدهتصفحافبعد

دْاتالأديانمنهاسوإء،الدياناتوالعقاثدنحتلفمواجهةفيالمتكلمين

العميقالاستيعابفيتوفيقأيماوفقواعندماالوضعىأوالسماويالمصدر

قدرقمو،فيهاالتحري!والضعفلمواطنالد!قنخديدهمو،لهاالشاملى

الإسلامية.للعقائدالحجيةإثباتو،براهينهاوحججهانقصعلىالطئقة

التيئلالم!والقضاياوالموضوطتتنوعبوضوحلناتجلىكصا

واجهتالتيالمختلفةللتحدياتحيةاستجابةكانتالتيو،المتكلمونعالجها

كانتاليئالشبهاتو،لهالَعرضالرالهجماتعلىقويارداو،ايإسلام

التيالجبرةالعقليةالجهودثمرةأيضاهىو.صوبوحا-بكلمنعبترد

نأمنعتو،التزييفوالتحريفمنالإسلامةالعمَائدعلىحافظت

أصابماالعقائدهذهلأصابلولاهاو،الانحرافوالشركإليهايتطرق

التصرانة.واليهودية

للعقلالمتكلميناستثمارمدئعنكذلكالمصدرهذهلناكثفتو

المرجعيةإلىذلكفيمستندين،المصريةفمعاركهمخوفيالبهيرةوقدراته

استطاعفقد.عليهالحياةبناءإلىتدعوومقامهمنتعلىالتىِالإسلامة

يفجرواأنو،مثال!اشغلالاالعقليةقدراقميسعلواأنالميهلمون
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فكرقم،لنصرةالحدوداُبعدإلىالحارقذكاءهميوظافواأنو،الخلاقةطاقاظ

لمقولاتالانتصارو،خصومهمحججتوهينو،نظرهموجهاتتأيدو

الوحي.

!متأخذأن!أتيحالتيالنشيطةالفكريةالحركةهذهساعدتقدو

،أو،العقائدوالأديانمننحتلفةآنواعاتستوعبأنو،بطرفعلمكل

الفلاسفةمنكوكبةبروزعلى،الإنسانيةالفلسظتمنهامعددعلىتطلع

الميدادْ،هذافيأبدعوهبكلاالقويالتاريخىحفورهمسجلواالذينالمتكلمينو

الفلسفي،التأملوالعقلانيةمنعل!مراتبالىالمتميزبتفكيرهموصلواحيث

تفوقه.أنهانقللمإناليونانأنتجهماأمالتهاوعمقهافيخفاهى

،القرونعبروصلتناالتيالفكريةالروةهذهأن،فيهشكلاولو

منالإسلاميةالعقائدبينمشهودةحضاريةمواجهةعنتمخضتالتيو

نأإلىماسةبحاجة،أخرىجهةمنالمختلفةالفلسفاتوالأديانو،جهة

لتسهلالفلسفيةوالكلاميةالممطدرأمهاتدفتيهابينتضمموسوعةالىتتحول

زالتماالممادرهذهمنكبيرةأعداداهنأكأنإلىالتبيهمع،مهاالاستفادة

لإفرادهاتحتاجأخرئأعداداو،الباحثينوالمحققينجهودتنتظرنحطوطة

التاريخية.والفكريةقيمتهاعنالكاميمط،مستقلةأكاد.بميةبدراسات

الفكريةالمدرسةهذهللإحاطةمحاولة،بهتمناالذيالبحثهذاو

مثلذلكفيمثلها،الإسلاميةالحفارةثمراتمنيانعةثمرة!نتالتيالكبرة

المختلفة،بمدارسهاالصوففالحركةو،المتعددةبمذاهبهاالفقهةالحركة

بلغتالتيالعلميةالحركةو،المتنوعةالثريةبتياراقاالأدبيةالحركةو

الحظرةهذهطبعتالتيالمظلقةالمظاهرمنغيرطوالمجالاتمنكثرفيمداها

.المعطاءلدةات
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المراجعوالمصادرفائمة

لب!صرِامحمد،أهيمبرلإا-

الوزيع،ولبشرالوطيةالشركةايإبراهيمي،افييرمحمدالشيخآثارأ-

.أم789ا!طاجزائر

.أم859الجزائر،لل!ب،الوطةالمؤسةبراهمي،الاٍالشيرمحمدآثار2-

ال!ه.عدهمسلممساعدد.جعافر،آل-

،بيروت،الرسالةمؤسسهَ.الباسيالعصرفيايفسيرفيالفكريالطوراثر3-

م.8491اط

حقى.إس!اعيلأزمرفي،-

لَريها،أنقرةطبةخكقلي،صبرءبد.ونشر،تحقينالجديد*الكلامعلم4-

اء.819

إني.بنأحمدألإسكندرعب،-

الطمرةالمطبة،الكشافتفسيرهامشعلىال!ف!تالاتماف-5

أثى.7"13طالثريخة،

إعاعيا!.بتعلىالحسنأبوالأشَعري،-

،الياندارميهةالأرناوًوط،القادرعبدتحفيى،،الديانةاصولعنالإبانة6-

ع.891أدمثق

،بيروتاليوعي،مكارقيالأبنشرة،الكلامععقيالخوء!اشحان7-

م!5391

الحميد،علىبنالدينمحينخمَقثالممنين،واخلافالإسلامينمقالات8-

م.29691،ط،القاهرةالممرية،الهفةمكة

أحمد.أمين-

.36291X،طالمَاهرة،الممريه،الهفةمبهَة7،ألإسلاظهر9-
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لثيخ.بكريأمبن،-

.?0891X'I4،بيروتالنت!روق؟دار،آنالقرفيالفنيالتبيرأ-5

أحمد-بنالرحمنعدالأيجي،-

.بروت،الكتابعا!،الكلامعلمفيالموالمحف-11

الحمد.عدبادب!،ابن-

وتعيق،جمع،البويةالأحاديثوالقرآيةالآياتمنالإللاميةالعمَاند-12

الجزائر.،الجزائريال!بدار،زلض،نالصالحمحمد

وترتبجمعابخير!الحكيمكلاممنايذكيرمجالى-!باديرابنتفصير-13

ة3ط،دمشقالفكر،داررمفان،الماعومحمدشاهبن،محمهـدتوفيقد.،وتعيقوإعداد

م.9791

محمد.بنالطاهربنالقاهرعدالغدأدي،-

م38191،ط.بيروتإلعلمة،ال!دار،الدينأمول-14

لفطاعةالمعرفةدارالحملى،بيناللىمحيمحملى،تحقق.الفرقبينالفرق-15

-وتليرإششر؟و

حمانالىعلى.وىبلى-

ح7191،.بيروتالإلصلامين!ذاثهـص-16

عمر.بنلمحسعودالصهد،زافيالتص-

أبخقافةووزارةمشوراتلملامهَ،كلودتحقيى،الشفية،العقاندحلضأ-7

م.7491،ددثق،الاتوميالإرشاد

أحمد.البلى!أبوالدينتقي،تمهابن-

هـ.1323المَاهرة،مطبةالكبر!،الرسائلمجمرع-18

حجرية،طجةالقدربة،وال!ثيةكلاملْقضفيالنويةالشةمياج1-9ر

هـ.3013

بحر.برغمادعمروأبو،-الجاحظ

.أم969،بيروت3،ط،هارونالسلامعدد.،تحمين.التيينوألان-02
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.9691P،بيروت3،ط،هارونال!لامعلىولثرح،نخميئ،الجوان-21

محملى.بنعليالثري!الشلى،اجرجافي-

ط،بروت،اليهبأعا،عصرةالرحمنيد.وتعلِق،تحميى.العريفات-22

بم.8791أ

إلماوىِ.ممطفىد.،الجويني-

،رفالمطدار،إعجازهويانالقرآنتفميرفيالزنحشرىِمهج-23

م.38491،طالقاهرة

اللة.عدبنالملكعدالمعا(أبو،الجويني-

يوسفمحملىد-،تحقيقالاعقاد،أعولفيالأدلةقواطعءلىالإهـشاد-24

.أم059،الظ!رة.الخانجيمكتةالحمد،عدالمغعدوعليموسى

عونبكيرفصلوالنظرساميعليد-تحميئ،ين.اللىأصول!الثامل-25

.9691X،بالإسكندريةالمعارفمشأةيخار.محمدسهيرو

على.بنأحملىالففلأبو،العملافيحجرابن-

أثى.033الهنلىطبهَابزان،!ن26-

محمود.د.،اخالدي-

.9891Aالجزائر،،الشهابش!ركة.الكلاموعلمإلعقلىة-27

حمن(الىعد،خملىونابن-

.أم3849،ط،بيروتةالقلمدار-المقدمة-28

حاجي.،خليثعة-

م4991بيرو!،الفكر،دار،المونواليهبأسامرعنالظونكثف-92

مح!د.بنأحمدكالدينالباسأيو،خلكانابن-

م.4891،القاهرةمطبةين،اللىمحيمحملىد.تحميئ،،إ،عانو!ات-03

لن.اللىجدو،نخا-

.بروتئس،الظدار،الحديصالعمروالإسلام-31

191
http://www.al-maktabeh.com



وي،اللىغمانمحسن،ترجمة،الشروطوالمهج،الإسلاميالبثقفية-32

849ط،القاهرةالمحود،اِدا 1cأم.

محمد.د.ةسوقياللى-

.أم9لأ4أ،طالأوزافي،دار!الإسلامهالعلومفِىالجثمهج33-

حسن.محمدد.،الذهي-

أ.ط،بيروت،القلمدار،المفصرونوالتفسير-34

الدين.فخرمحملىالرأزي،-

.الظهرة،العامرةالطاعةدارالبهير،بالمسيرالشهيرالغيبمفاتح35-

رشد.ا+ت-

محمدد.تحميئ،الاتمال،منالحكمةوالشريعهَبينفيماالممَالفمل-36

.القاهرة،داهـالمعارف،عمارة

ممطفى.بنأحمدكبرىطالت!،زاده-

،بكريكاملكامل،وحققهراجعهالشادة،وهمماحالسطدة!ماح37-

.بيروتالحدئة،الكتبدأرالور،أبوالوحهـابعدو

محمد.د.الزجلى،-

دمشق.اهعرفة،دارالإل!لامة،العلوممرجع38-

العظيم.علىمحملىالزرقافي،-

م8891،بيروتالفكر،دار،آنالقرعلومفينالعر!مناهل-93

عمر.بنمحموداللهجارالمَاسمأبو،الزنحشري-

الظويل،وجوهفيالأقاويلوعونالنزيلغوامفرحقائقعن.الكنتاف04-

3.66971،الماث!ر؟الحليابدطجة

محمد.،زهرةأبر-

.القاهرة،العربيالفكردارالإسلاية،المذاهبتاريخ-41
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علي.بنالوهاباللةعلىنصرأبويناللىتاج،الشكي-

طبعةال!حي،محمودالحلو،الماحعلىتحقي!،،الكبرىالنتافجةطقات-42

.649lX،الفاهرهَ،ابافيعشى

فؤاد.،لصزبهبن-

فهميد.،مراجعةالففل،أبوفهميد.،ترجمةالربي،الراثتاريح43-

م.7191،القاهرةالشر،وليألفالطمهَالمصريهَالههحجازي

إبراميم.الوها!عدد-،سممانألر-

،الشروقدارالإلىلامة،راساثاللىممادروألعلميالجثكَابة-44

4ر،أم8لأاط،بيروت

الرحمن.عديناللىجلال،ال!يوطي-

إبراهم،الففلأبومحملىتحقيىَ،الخاة.وييناللغرطقاتفيالرعاةبية-45

.بيروت-العمريةالميهة

العجوزإبراهمالشيئ،،حواشيهويهبفبطه.التايةلقراءرايةاللىإتمام-46

أم.1859،!ا،بيروت،العلمةالكبَ-أر

الكريم.علىلنمحملىالمغأبو،شافيألتنهر-

م27591،طبيرو!،،المعرفةدار،ابحلوالملا!-47

محملى.،الماغ-

.بيروتسلامي.الاٍالمبهبالممير،وابَحاهاتآنالمَرعلومفيلمحات-48

محيود.أحمدد.مجى،-

.58591x.طبرِو!،العريه،الهفةدار،الكلامعلمفى-94

لنر!يءد.-عنطة

.9،8691Xط،هرةالظ-المعارفدار،وللأاسرلبالعمرا05-
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جعفر.أبو،الطحاوي-

الحنفيالعزاًبببنالكينرعملىشرحالسلميما،العقلىةعلىالطحاويةشرح31-

الميهبالألايئ،الدينناصرمحمدأحاديهاةجشالعلطء،!ن.عاعةوراجعهااحقق!

أمت.ثو419،ط.برِوتالإ!،مى

محمد.،به-

.27791e،ط،بيروت،العلومجاء6دارالرجد،رسالة52-

بالقافي.الملقبآباديالأسلىالهملىافيخل!بنأحملىبن،اب!على-

،بيروتيه،الحكالهفةدار،المطاعنصالقرآنتتريه-53

الظهرةوهة،مبهَة،عمانالكريمعدد.,كقق،الخمسةالأمولشرح54-

.أم659

وإبراهمالسقاممطفىد.تحمديئ،الوج!والعلىلأبوافيفيالمغني73-

.الظهرة،الرجمةولياْلفالمصريةاراللىملىكور

محسن.د.الحمدءعد-

م.8591،القاهرةلننثر،المحوةدار،الإسلاميالفكرتجديلى-56

ممطفى..*،ألرزاقعد-

.4491X،القاهرةطبة،الإما،مةالفلسفةلاشابختميد57-

يم.كر.د،عزقول-

.أم469،برِوت،الإسلامفيالعقل-58

.ارروريإوزمل!عيان-

8191ت2طبغلىاد،جامعة،العاليالعيمهَوزارالإ!،مى.يناللىإًعول7-لأ

أحمك.بنمحمدبنحمدحامدأبو،الغزالي-

م.8291،بيروت،المعرفةدأر،الدينعلومإجاء-06

.8391Xأ،ط،بيروت،العلمةاليهبدارالاعتمَاد،فيألاتصاد-61

عنصكرعلي.بنمح!طوموسىشلبىرؤوف،للطعأعدهالعظئد!قواعلى62-

م.0791.الظهرة،للطباعةالمردارالإسلامة،البحوثمجمع
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محمود،الحليمعلىد.تحمَق،.الأحوالعنالمفمحوالضلالمنالجقذ-63

.القاهرةالحدثة،اليهبداز

محمد.،افيلعزأ-

.28391X،ط،الكويتدأر،إلمسنم!ت!ثالمافِةالوحلىةدلتور-64

.8591eالجزاتر،،باتة،التنهابدار،المسلمعقلإذ-دم5

المعر.أبو،اييالفار-

ألظهرة.،المصريةالأنجلوميهة؟أمينعثماند.تحمق،العنومةإحصاء-66

.68921

الحمد.عدعرفاند.!احة-

.8491?.بيروتالرلحالة،مزسسة،ونقلىدرالةأيإ!،م.فيالفلسفة-67

ماجد.د.،فخري-

الدارالازجي،كمالد.العرية،إلىنقلهإلإلما،مية،الفلسنهةتار.بخ-68

74921.-بيروتللنشر؟المنحدة

إلمقري.علىبنمحملىبنأحمدالمبرلسب،-

بيرو!.ةالعلمةالميهبةللرافعرءالبهيرالشرحغريبفيافيالمثاح-6لا

عى.الملاةال!ري-

أء849.أطبيرو!،،العلمةالكتبدإرالأْكبر!الفمهئثرح-07

مسلم.بناللهعدمحيدأبوقة.ابن-

هـ.1323.2ط،القاهرة،المعريةالم!،الاسةوالإمامة-71

يوسف..د،يوفالمَرا-

م.8191.4،برِوت،الرسالةمؤسسةالداعة،ثقافة72-

.الأنصاريأحمدبنمحمداللْةعدأبوالقرطي،-

.بيروت،العرييالراثأجاء*ار(آطالقرالأحكامإلحامع-73

سد.،قطى-

70891.ط.بيروتالمثرْق،دا!،ومقوماتهالإسلاميالتمورخمائمر-74
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الفيم.بابنال!ثهيربكرأبيبنمحملىاللةعبلىأبوالد.برلنش،الممابى!-

علىطهعيه،زعلقلهوقلىمراجعهالطلمينتر!كل-ألوفعبر2إعلا75-

م7391.بيروت.ارر.لدإر"الرؤوف

محثد.دا،الكتافي-

دارالقكيم،الفكرفيالإسلاميالمكيرماهجفيالنقلوالعقاجلىل76-

ام.299طأ،،المغربالماء،الدارالوز.بم،وللنثرالنتقافة

سص.يو!محص-

.3691Xالنشر،والرجمةوالتأليفمطجة،اليونايةالفنسفةناريخ-77

همنمور.أبو،إلما.نردي-

الرجلى-يهاب78-

.دبالقاثرالعربةاللغةبح!ع-

.بيروتالتر،وللبمالحديثدأرالرليط،المعجم-97

احيم.عبلىد.محمود،-

م5891القاهرهْ،،المطرفدارالعطَل،والإلملام-08

الرزوف.بد-.نحلوف-

ميهبةدأرفثررأتنقديةتحييةدراسهَآنا؟القرإعجازشيهابهألاقا،في81-

م.7891!وتبرذاص

الحسبر.لمتعليالحتألو،المسعودي-

مطبةالحميلى،على.لم!اللىمحىمحملىتحايق،اتجوهر،وهمعادنالذمب!روج-82

.أملأ؟4.ائثمامرةالعادذ،

.الماحعدد..لىالمز-

الفر!.83-

على.لنأحمدالد.بز،تقىالمقر.بري،-

المننتأة،الممريةالطباعهَدارالآثار،والخعطذكرفيالاتجاروالمواعط-84

أمى.(27.برلأق
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إ.ساالعالعبد،مكرم-

.بروت،الرسالةمؤس!ة،الوحيوالعقلبينالإسلامىالفكر85-

يحي.بنأحمدالمرتفى،ابن-

.2091X--1316آياد،جدرعبة،الأملوالمنة-86

محدمد.بنكمد،المصرينجاتةابن-

هـ.41321،طالمرس!وعا!،مطبهَ،اليونسرح-87

عمر.امجل!عدد.،إلجار-

أط،بيروت،الإسلاميالغربدار،الإسلاميالفكرمهجةفيماحث-88

م.2991

.إسحاقبنمحمد،الديمابن-

لبمثر،الونيةالتارال!ثويمي.مصطفىد.له،وقدمحققهالفهرس!،-98

م.8591!.تو.

لمامي.علىد.الثارة-

.3719le،طالظثهـرة،.المعارفدار،الإسلامفيا(شممس!ىإلفكرننتأة-09

خلل.محملى،هراس-

م.8491.أط،بيروتالعنمة،الكتدأر،السلفيت!4ابن-19

على.بىتإبرامبمبنمح!كلى،المنياسز،براابن-

المطبة،الشرائعبهجاءتماوجميعثعالمتإثاتفيالقاعغالبرثمان-29

أثص.9،3.اللفية

9134A__.هد،المططبة،الونانأسابعلىالقرآن؟سالبترجح-39
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الموضوعاتفهرس

الأولالفصل

11.ص...........................-........مقاصدهومفهومهالكلامعلم

الثانيالفصل

21...................................مر...تطورهوتنتأتهالكلامعلم

الثالتالفصل

5......................................صدوافعهوأسبابهالكلامعلم

الرابعالفصل

57.................!..................صالمنهجوالموضوعالكلامعلم

الخامسالفصل

77.....................عك..........................الكلامعلممصادر

السادسالفصل

912................................صالكلامعلممنالقدامىمواقف

السابعالفصل

153ص..................................الكلامعلممنالمحدثينموقفط

185خاممه..............................................................ص

918.ص.........................................المراجعودرالمصفهرلر

791.ص.................................................عاتضوالموفهرس
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